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گفتار حاضر در ســه بخش تنظيم شده است. 
یکي نــگاه اجمالي اســت به پــروژه ی بزرگ 
مطالعاتي با عنوان »بازطراحی نظام نظارت بانك 
مركــزی بر بانك ها« كه توســط بانك مركزي 
صورت گرفته و جمع كثيري از دانشــگاهيان و 
اعضاي حرفه ی حسابداري هم در آن مشاركت 
داشــتند و نتيجه ی كاِر گروهي اســت و من به 
نمایندگــي از همکاران عــرض مي كنم. بعد از 
آن بــا توجه بــه محور همایش بحثــي درباره ی 
اجراي IFRS خواهم داشــت و در قسمت آخر 
هــم توصيه هایي كه به نظر مي آید در این مقطع 
حساس در زمينه ی بانك ها نياز به تعمق و تفکر 
دارد ارائه می شــود؛ چراكه  وضعيت نزدیك به 
بحران وجــود دارد و باید بتوانيم در این مســير 

آسيب ها را بشناسيم و به سالمتي عبور كنيم.
محصــول اصلــی پــروژه ی »بازطراحی نظام 
نظارت بانك مركزی بر بانك ها« اســتقرار مدل 
نوین نظارت اســت كه بر این اســاس كارایی و 
اثربخشــی نظارت بر بانك ها افزایش می یابد، و 
عالوه بر آن، یکی از زیرساخت های الزم برای 
اجرای كامل IFRS در شــبکه ی بانکی كشــور 
فراهم خواهد شــد. این پروژه از روش شناســی 

تركيبــی داده هــای كّمی صورت هــای مالی و 
داده هایی خارج از صورت های مالی، نظرسنجی 

از خبرگان و مطالعات تطبيقی، بهره برده است.
با طراحی صورت های مالــی جدید بانك ها 
در راســتای اجرای كامــل IFRS و ابالغ آن در 
بهمن مــاه ســال 1394 بــه  نظام بانکی كشــور، 
تغييرات اساســی در صورت هــای مالی جدید 
نسبت به صورت های مالی قدیم صورت گرفت. 
این تغييرات متضمن 16مــورد تغيير بنيادی بود 
در مقایســه با آن چيزي كه وجود داشــته است 
مهم تریــن مــورد، افــزودن صــورت عملکرد 
ســپرده های سرمایه گذاری اســت. همچنين 91 
مــورد تغيير در جهت ارتقای افشــا و شــفافيت 
صورت هــای مالی صورت گرفــت كه در بين 
آن ها، »احصا و طبقه بندی تسهيالت تجدید شده 
به عنوان مبادالت غير نقدی«، »افشای دارایی های 
غيرعملياتــی بانك ها«، »افشــای كيفيت ســود« 
و »افشــای كامــل معامالت اشــخاص مرتبط و 
معامــالت درون گروهی« از مهم ترین موارد این 
91 تغييــر در این بخش هســتند. 54 مورد تغيير 
نيــز در جهت همگرایی بــا IFRS اتفاق افتاد كه 
عمده ترین آن، افشای ریسك های چهارگانه ی 

صنعت بانکداری )عملياتی، نقدینگی، اعتباری 
و بازار( بود. به طور اجمالی، این موارد تغييراتی 
اســت كه در حــال حاضــر به عنــوان فاصله ی 
صورت هــای مالــی قدیــم بانك ها بــا نمونه ی 

ابالغی بانك مركزی از آن یاد می شود.
 در طراحــی صورت های مالــی، عمده ترین 
اتفــاق با ابــالغ صــورت  عملکرد ســپرده های 
ســرمایه گذاری رقم خورده است. این صورت 
مالی جدید، ســه كاركرد اساسی را دنبال كرده 
كــه نخســتين آن »تطبيق صورت ســود و زیان 
بــا نمونه ی رایــج و متعــارف« بوده اســت. در 
صورت های مالی قبلی، یك التقاط در ســود و 
زیان و تقسيم سود وجود داشت. افشا نشدن سود 
ناشــی از عمليات اصلــی )Core( یا به تعبيری، 
خالص درآمدهای بهر ه ای )Spread(، مهم ترین 
نکته ای است كه باید در صورت های مالی یك 
بانك به منظور تحليل، محرز باشد. این موارد در 
صورت های مالی جدید رفع شد و تطبيق كامل 
با نمونه ی رایج ســود و زیــان IFRS در جهان به 

وقوع پيوست.
عملکــرد  صــورت  كاركــرد  دوميــن 
ســپرده های ســرمایه گذاری مربوط بــه انطباق 
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با قانــون بانکداری ایران بوده اســت. زیرا طبق 
قانــون رابطــه ی بانك بــا صاحبان ســپرده های 
ســرمایه گذاری، رابطه ی وكيل و موكل اســت 
كه این مورد باید در ترازنامه و گزارش عملکرد 
نمــود عينی پيدا می كــرد و در غير این صورت 
خالف قانون به حســاب می آید. گزارش وكيل 
به موكل بر اساس قانون مدنی ساليان سال است 
كه الزامی ســت و با تغييری ظریف در ترازنامه، 
این گروه از سایر سپرده گذاران جدا شده اند. اما 
جمع بدهی های بانك مانند سابق برای تحليل ها 

قابل استفاده است.
سومين كاركرد صورت عملکرد سپرده های 
ســرمایه گذاری »تطبيــق بــا چارچــوب نظری 
گزارشــگری مالی« اســت. گزارش به صاحبان 
منابع كه سودشان قطعی نيست، یك الزام است 
كه باید جدی گرفته شود. همچنين شفاف كردن 
حســاب وكتاب و جلوگيری از انتقال ثروت از 
سهام داران به ســپرده گذاران و بالعکس در این 

بخش مدنظر قرارگرفته است.
در خط انتهایی صورت عملکرد ســپرده های 
سرمایه گذاری مابه التفاوت سود قابل پرداخت به 
سپرده گذاران افشا شده كه در صورت منفی بودن 
بيانگر آن است كه سود اضافه به سپرده گذاران 
از جيب سهام داران پرداخت شده و انتقال ثروت 
از ســهام دار به سپرده گذار صورت گرفته است. 
البته بر اســاس مستندات در سال های گذشته در 
برخی موارد این عملکرد برعکس بوده و ثروت 

از سپرده گذار به سهام دار انتقال یافته است.
در این زمينه باید به ســمت توليد دانش بومی 
و پرهيز از تقليد در طراحــی صورت های مالی 
برویم. با توجه به مباحث انجام شده پس از ابالغ 
صورت های مالی، با استناد به مواد قانونی، بانك 
مركزی مسئول تهيه و تدوین صورت های مالی 
نمونه ی بانك ها است. ارائه ی صورت عملکرد 
ســپرده های ســرمایه گذاری حتی در شــرایط 
اجــرای كامــل IFRS هم اجتناب ناپذیر اســت. 
صورت مالی نمونه، اســتاندارد نيست كه نقض 
شــده باشــد و همچنين اقالمی در صورت های 
مالی قدیم و جدید نظيــر حق الوكاله و هزینه ی 

جبــران مازاد منابــع آزاد ســپرده گذاران وجود 
دارد كه استاندارد حســابداری درگذشته برای 
آن نبــوده و در آینده هم نمی تواند باشــد. بلکه 
صرفاً بر اســاس مقررات بانــك مركزی تهيه و 

ابالغ می شوند.
مســئوليت های  بنــد  در  دوگانــه  مبنــای 
هيأت مدیره و بند اظهارنظر حسابرسان درباره ی 
بــر اســاس اســتانداردهای  اذعان حسابرســی 
حســابداری و مقــررات بانــك مركــزی پيش 
از ایــن مورد غفلت واقع شــده بــود كه اینك 
باید ذكر شــود. نظــر حسابرســان بين المللی از 
مالحظات دیگر در این بخش است . حسابرسان 
شــركت های مطرح بين المللی )كه اصطالحاً از 

آن ها به »چهار بزرگ« Big Four یاد می شــود( 
بر صورت عملکرد ســپرده های سرمایه گذاری 
پس از شرح مبانی نظری و قانونی آن مهر تأیيد 
مي زنند. ازایــن رو، صورت های مالی جدید كه 
بانك مركزی در سال گذشته به شبکه ی، بانکی 
ابالغ كرده، همگرا با اســتانداردهای بين المللی 

گزارشگری مالی  است 
جمع بندی تيم مطالعاتــی پروژه ی بازطراحی 
نظام نظــارت بانك مركزی بر بانك ها این بوده 
اســت كه به طور قطع بانك هــا دارای باالترین 
درجــه ی اولویت در تطبيق كامل گزارشــگری 
مالــی خود با IFRS  هســتند و در این خصوص 
تردیدی وجود ندارد اما شاید در وضعيت امروز 

ایران كاندیدای مناسبی برای آزمون اول اجرای 
كامل و یك مرحله ای آن نباشند. بانك مركزی 
ســال گذشــته تصميم گرفت كه در دو مرحله 
شــبکه ی بانکی كشور به ســمت تطابق كامل با 
اســتانداردهای IFRS گام بردارد. بخش اول در 
سال قبل در بسياری از بانك ها به صورت ناقص 
اجرا شد زیرا بســياری از یادداشت های ریسك 
به صورت درست تنظيم نشده بود كه برای سال 
1395 باید به طور كامل انجام شود. اجرای بخش 
دوم ایــن پروژه نيازمند ایجاد زیرســاخت هایی 
شامل درآمد تسهيالت، چالش اندازه گيری سود 
مطابق عقود بانکی، نرخ تنزیل، سودهای موهوم 
فراگير، و بنگاه داری غيرمتعارف اســت كه باید 

تعيين تکليف شوند.
برآورد ارزش منصفانه ی مانده ی تســهيالت 
در شــرایط كنونی دشــوار اســت. ازاین رو در 
طبقه بنــدی صحيح مانــده ی تســهيالت، انواع 
امهال ها و تجدیدهــا و تالش بانك ها در جهت 
حفظ تسهيالت در طبقه ی جاری انجام می شود. 
همچنين فقــدان بانك اطالعاتی منســجمی از 
وثایق و وجود نداشتن نظام كارشناسی پاسخ گو 
در ارزیابی وثایق، نهایتاً منجر به آن می شود كه 

در بانك ها ذخيره گيری صحيح انجام نشود.
حسابرســان در خصوص مبلغ كسری ذخيره 
اظهارنظــر نمی كنند ولی عنوان می كنند كه این 
ذخایر كافی نيســت. این رویه ی درستی نيست. 
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كسری ذخایر باید كاماًل تصریح شود. شفافيتی 
كــه IFRS بــر آن تأكيــد دارد، در وضعيــت 
امــروز در بانك هــا منحصر بــه ارزش منصفانه 
نيســت. مهم تر از آن عمده ی اقالم صورت های 
مالی باید شفاف سازی شــود. با توجه به بحران 
شــفافيت در گزارشگری مالی بانك های ایران، 
این مسئله مهم ترین عارضه ی امروز صورت های 
مالی بانك ها اســت. ازاین رو تنها رقم شفاف و 
قابل اتکا بين اقالم اصلــی در صورت های مالی 
بانك ها، مبلغ ســپرده ها )آن هم جمع سپرده، نه 
اجزای آن بر اســاس ماهيت واقعی( است. عدم 
شفافيت عالوه بر صورت های مالی در گزارش 
حسابرســان نيز مشــاهده می شــود. ســایر اقالم 

هركــدام به درجاتــی و البته بــا تفاوت هایی در 
بين بانك ها، دچار برخی آلودگی ها اســت كه 
مهم ترین آن ها درآمد شناسایی شده ی تسهيالت 
و برخی ســودهای شناسایی شده ی موهوم است 
تا جایی كه حتی مبلغ ســود سپرده ها هم در این 

اواخر دچار این آفت شده است.
سودهای موهوم مُســکن های مهلکی هستند 
كه بدون تردید نقش مؤثری درتهدید ســالمت 
بانك ها دارنــد. ازاین رو می توانند همانند ســّم 
كشــنده ای عمــل كنند و حيــات بانــك را به 
مخاطره بيندازند. بانك مركزی با شفاف سازی 
صورت هــای مالی و طراحــی صورت  عملکرد 
سپرده های ســرمایه گذاری نخستين گام عملی 

بيــن  كتــاب  و  شــفاف كردن حســاب  در  را 
ســپرده گذاران و ســهام داران برداشــته اســت. 
بخشــی از معضل در شــبکه ی بانکی مربوط به 
عدم شفافيت، تهاتر و دست كاری در محاسبات 
ســود مشاع بوده كه در فرمت قبلی صورت های 
مالی بانك ها در قالب یك یادداشــت گنگ و 

غير شفاف ارائه می شد.
در پایان، یازده ی توصيه ی سياستیـ  مطالعاتی 
به عنــوان نتایج بخــش آسيب شناســی پروژه ی 
»بازطراحــی نظــام نظــارت بانك مركــزی بر 

بانك ها« عبارتند از: 
1- بانك ها با سایر بنگاه های اقتصادی تفاوت 
ماهوی مهمــی دارند. ازاین رو آثــار اقتصادی، 

اجتماعی و سياســی بحران هــای بانکی غيرقابل 
قياس با ســایر بنگاه هاست و این تفاوت باید در 
همه ی سياست گذاری ها، مدیریت ها و تحليل ها 

مدنظر قرار گيرد.
2- صورت های مالی بانك ها قبل از دارا بودن 
هــر خصيصه ی  مهــم دیگری در گزارشــگری 

مالی، باید كاماًل شفاف شود.
3- ضروری است اســتانداردهای بين المللی 
حاكــم بــر نظــام بانکــی اعــم از IFRS ) نظام 
گزارشــگری مالــی( و الزامات كميتــه ی بال با 
ســرعت، دقــت و درعين حال درایــت در نظام 

بانکی ایران مستقر شود.
4- شناســایی ســودهای موهوم در بانك ها، 

مُســکنی مهلك و كشنده اســت. ابتدا باید شير 
جریان این ســودها بسته شــود و در گام بعدی 
دارایی های موهوم ایجادشــده ی مرتبط با آن از 

ترازنامه ی بانك ها خارج شود.
5- دولت، مجلس و سایر نهادهای حاكميتی 
باید به نظام بانکی توجه ویژه ای داشــته باشند و 
این امر زمانی محقق می شود كه اوالً بار اضافی 
بر دوش بانك ها نگذارند، ثانياً بدهی خود را به 
بانك ها بپردازند و ثالثاً بســاط مؤسســات پولی 

غيرمجاز را برچينند.
بانك هــا  عمــده ی  ســهام داران   -6
)سياســت گذاران و كنترل كنندگان پشت پرده( 
حيــات بانك را بــه ازای منافــع كوتاه مدت به 

مخاطره نيفکنند.
7- مدیریت بانك ها به خود و سایر ذی نفعان 
رحم كنند. این امر با مدیریت حرفه ای، نگرش 
بلندمــدت به آثار رفتارهــا و تصميم گيری های 
مدیریتــی، پرهيز جدی از شناســایی ســودهای 
موهــوم و التــزام عملــی بــه شفاف ســازی در 

گزارشگری مالی محقق می شود.
8- صنــدوق نوپای ضمانت ســپرده ها باید با 
حمایت همه جانبه تقویت شود و هرچه سریع تر 
نظــام دریافــت حق عضویــت خــاص در آن 
راه اندازی شــود تا بانك های خــوب، هزینه ی 

بانك های بد را نپردازند.
9- حسابرســان بانك هــا با وســواس، دقت 
حرفه ای مضاعف و ارتقای كيفيت فرآیندهای 
حسابرســی در بانك ها عمل كنند. شفافيت در 
گزارشگری مالی شامل خود گزارش حسابرسی 

هم می شود.
10- سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای 
وظيفــه ی ذاتــی حمایــت از منافع ســهام داران 
خرد، در شفافيت گزارشــگری مالی بانك ها و 
اطالع رســانی دقيق و به  موقــع حرفه ای تر عمل 

كند.
11- مقــام ناظر بر بانك ها با اســتقالل عمل 
و قاطعيت، گســتره ی نظارت خــود را عميق و 
حرفه ای تــر كرده و بر همه ی مــوارد پيش گفته 

نظارت كند. 
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تأكيد استاندارد پيشين روي ریسك و بازده با 
دو پيش فرض بود. پيش فرض اول این كه ریسك 
و بــازده نــوع خدمات و محصول فــرق مي كند. 
پيش فرض دوم هم این كه ریسك و بازده مناطق 
جغرافيایــي فــرق مي كند. اســتاندارد جدید این 
روند را تغيير داده اســت. همه ی اســتاندارد هاي 
IFRS بر مبنــاي principle هســتند. یعني اول 
تعریف مفهومي ارائه مي دهنــد و بعد قوانين هم 
مي آورنــد تا بتوانيم  شناســایي كنيــم. در بخش 
مفهومي اســتاندارد جدید سه ویژگي مطرح شده 
اســت: 1- فعاليت تجاري اي باشــد كه درآمد و 
هزینه ایجاد كند. 2- به طــور منظم اطالعات آن 
در اختيار مدیر ارشد عملياتي برای تصميم گيري 
قرار بگيرد. 3- اطالعات جداگانه اش در دسترس 
باشــد. مثاًل در بانك ها وقتــي مي گویند فعاليتي 
كه درآمد و هزینه ایجــاد كند، عمدتاً بانکداري 
خرد مدنظر اســت. یا وقتي مي گویند اطالعاتش 
در دســترس باشــد، منظور این چهــار اطالعات 
اســت: درآمد، سود قســمت عملياتي،  دارایي و 
بدهي. جالب است ریز هيچ كدام را نمي خواهد. 
یعني شــما در بخش درآمد یــك درآمد عمده 
مي خواهيــد، در بخــش قيمــت تمام شــده فقط 
قيمت تمام شــده را مي خواهيد، ولي در دارایي ها 
تصميم گيــري بــر عهده ی شماســت یــا دارایي 

غيرجاري یا كل دارایي. 
یك قلم دائمي كه در استاندارد جدید تعریف 
شده، این است كه مدیر یا تصميم گيرنده ی ارشد 
عملياتــي مي تواند فرد باشــد یا گــروه.  خيلي از 
بانك ها هم هيأت  عامل  دارنــد هم هيأت مدیره. 
خيلي از بانك ها گفته بودند مدیرعامل و خيلي ها 

هم، گروهي صحبت كرده بودند. 
ایــن تصميم گيرنــده ی ارشــد از دو منظــر به 
موضــوع مي پــردازد:  1- ارزیابــي عملکرد  2- 
تخصيــص منابع. ارزیابي عملکــرد بانك هاي ما 
در دو قسمت انجام مي شود. یك قسمت عمليات 
خود بانك اســت كه غالباً سه ماهه گزارش هایي 
مي گيرنــد كــه در حوزه هــاي جغرافيایــي مثاًل 
جنوب شــرق تهران یا شيراز اســت و با هفت یا 
هشــت معيار مثل وصول مطالبات،  اخذ ســپرده 
و .. در بحــث ارزیابي بررســي مي كننــد. مورد 
دیگري كه درگيرش هستند شركت داري است. 
یك سري گروه تشکيل داده اند. مثاًل گروه مالي، 

گروه سرمایه گذاري، گروه امالك و ... 
قســمت شــركت ها قاعدتاً وظيفه ی بانکداري 
نيست. ولي مقصر وضع كنونی هم نيستند. دولت 
به جاي یك ســري مطالبات به آن ها شركت داده 
و یك سري هم خودشان درگيري شركتي دارند. 
این عماًل  در سيســتم بانکي اشــتباه است ولي باز 

هم مشــکل انطباق با IFRS  پيدا نمي كنند. چون 
آیتمي وجود دارد به نام مدیریت سرمایه گذاري 
و ما مي توانيم كل هلدینگ را بياوریم در مدیریت 
سرمایه گذاري. استاندارد IFRS به نظر من خيلي 

ساده است و هيچ پيچيدگی خاصي ندارد. 
موضــوع بعــدي ایــن اســت كــه معيارهاي 
عــددي فرق نکرده اســت. ما قباًل ســه معيار 10 
درصد داشــتيم. 10 درصد درآمد قسمت ها، 10 
درصد مجموع قســمت هاي زیان ده و 10 درصد 
دارایي هاي قســمت ها را كســر كنــد. این معيار 
هــم حاال هيچ فرقــي نکرده اســت. یك آزمون 
75 درصد هم داشــتيم كه اگر تعداد قســمت ها 
به 75 درصد نرســد، درآمد تلفيق را دوباره یك 
واحــد اضافه كنيم. در اســتاندارد جدید حداكثر 
10 قسمت گذاشته، ولي جالب است بگویم هيچ 
بانکي ندیــدم حتي HSBC یــا دویچه بانك كه 
بيش از چهار قســمت گذاشــته باشند. در ایران با 
یکي دو قسمت كار انجام مي شود و هيچ مشکلي 

نخواهيم داشت. 
در دامنــه ی كاربرد به ما كمك شــده اســت. 
در شــركت هاي بورســي اگر شــركت مادر كه 
مي خواهد تلفيق ارائه بدهد، بورســي نباشــد در 
قســمت گزارشــگري تلفيقي معاف است. ضمناً 
اگر صورت مالــي تلفيقي به همــراه اصلي ارائه 

گزارشگریمالیقسمتهای
IFRS8عملیاتیبانکهابرمبنای محسن غالمرضایي
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 شــود فقط بــراي تلفيــق بایــد آن را بدهند. این 
موضــوع هم خيلــي كار را راحت كرده اســت. 
پس عمدتاً بعضــي از بانك هاي مــا خودبه خود 
معاف مي شــوند. رویکرد تشخيص فرق كرده و 
مي گویند پایين به باالســت. یعني بحث شــان این 
اســت كه اگر یك قســمت كوچك مدیریت و 
معاونت مشــمول گزارشگري مي شــود، از پایين 
شــروع كنيد. این هم از آن حرف هاي قشــنگ 
كتابي است و در عمل هيچ بانکي به این صورت 
عمل نکرده است. چون هيچ بانکي را ندیدم بيش 
از چهار یا پنج قسمت افشا كرده باشد. پس عماًل 

و در دنياي واقعي همان پنج مورد است.
بحــث اندازه گيري هم فرق كرده اســت. قباًل 
مي گفتنــد رویــه ی قســمت ها حتماً بایــد مطابق 
رویه ی گزارشــگري صورت هاي مالي باشد، اما 
االن مي گویند رویه دســت شماست و مي توانيد 
تغيير دهيــد. مثاًل ما قيمت تمام شــده را بر مبناي 
هزینه یابي جزمي انجام مي دهيم و در قســمت ها 
مي توانيم از هزینه یابي مستقيم یا متغير برویم و هيچ 
اشــکالي ایجاد نمي كند. ولي باز هم جالب است 
كــه خيلي از بانك ها براي این كه كار را ســخت 
نکنند، گفته اند همان رویه هاي صورت هاي مالي. 
عناصر را هم خيلي راحت كرده و مشخص شده 
كــه عبارتند از: درآمد، ســود عملياتي، دارایي و 
بدهي قسمت. عناصر تعيين نشده را اكثراً گفته اند 
درآمــد عملياتي بانکي ناشــي از بهره و كارمزد، 
ســایر درآمدها و اگر ابراز مالياتي هم داشــتند، 
اعالم می كردند. یا در قيمت تمام شده 90 درصد 
فقط گفتند حقوق و دســتمزد و ســایر هزینه هاي 
عملياتي یا در دارایي ثابت 90 درصد فقط گفتند 
دارایي هاي غيرجــاري یا در بدهي ها هم گفته اند 
بدهي هاي غيرجاري. دو ســه مورد فقط به اقالم 
با اهميت افزوده شــده اســت. در اندازه گيري هم 

دست ما را باز گذاشته اند.
عماًل ما باید در یادداشــت هاي مان چهار آیتم 
ارائه دهيم: 1- قســمت ها چيستند و رویه ی آن ها 
و مبنــاي ارزیابي آن ها چيســت؟ 2- باید آمار و 
اطالعاتــي در خصوص آن چهــار آیتم درآمد، 
ســند عملياتي قســمت، دارایي قســمت و بدهي 

قســمت وجود داشــته باشــد. 3- صورت تطبيق 
بخش هــاي عملياتي با صورت مالــي تلفيقي مان 
كه بــاز مي توانيم جداگانه یــا یك پارچه بدهيم. 
حتي HSBC هــم یك پارچه داده اســت. چهار 
قســمت داده بود و بقيه را گذاشته بود در سایر و 
تطبيق كرده بود. یعني جدا نکرده بود 4- عمليات 
مناطق جغرافيایي كه فرامرزي صحبت مي كند و 
اصاًل داخلي نيســت یا نهایتاً در مورد چهار منطقه 
صحبت مي كند، مثاًل مي گویند آسيا و خاورميانه، 
اروپــا، آمریکاي شــمالي و ســایر قســمت هاي 

آمریکا. عمدتاً ریسك و  بازده مناطق جغرافيایي 
فــرق مي كند. ولي داخل یك كشــور مثل ایران 
ریســك و بازده شيراز با تهران فرقي نمي كند كه 
من بخواهم داشــته باشــم. هرچند كه در ارزیابي 
عملکــرد فعلي بانك هاي ما، ســه ماه به ســه ماه 
مجامــع برگزار مي كننــد  و این هــا را رتبه بندي 
مي كنند به ســبز و قرمز و زرد و اخطار مي دهند. 
ولــي 10 شــاخص دیگر هــم وجــود دارد: مثل 
 ایفاي تعهدات،  اخذ ســپرده،  اعطاي تســهيالت، 
وصــول مطالبــات و ... كــه با آن هــا ارزش یابي 

مي كنند. 
بانکــداري شــركتي یعنــي تأمين ســرمایه ی 
شــركت ها و بانکداري ســرمایه گذاري بيشتر به 
مباحث شــركت هاي بورسي پرداخته بود یا زمان 
انتشار سهام یا خدمات مشاوره ی ریسك. ولي 90 
درصــد صورت هاي مالي این دو را با هم تركيب 
كردند. همه ی بانك ها بدون اســتثنا یك قسمت 
بانکداري خــرد دارند. در بانکــداري خرد یك 
سقف مي گذارند و مي گویند كساني كه حقيقي 
یا حقوقي تا فالن مبلغ از ما تســهيالت گرفته اند، 
شــامل خرد هســتند. همــه ی بانك هــاي ایراني 
شــامل این هســتند. همه ی بانك هــاي خارجي 
هم بانکــداري خرد را دارند. حتي خيلي هاشــان 
بانکــداري خــرد و شــركتي را بــا هــم تركيب 
كرده انــد. پيشــنهاد مي كنــم در ایــران كه فقط 
بگویيم تســهيالت یا بانکداري خرد و شــركتي. 
چــون عمدتاً بقيه ی اقالم در ایــران به 10 درصد 

نخواهد رسيد. 
موضوع بعدي كه همه دارند، آیتمي اســت به 
نامprivate banking . در ایران به آن مشتریان 
ارزنده مي گویيم. فکر نمي كنم در شرایط فعلي، 

در هيچ بانك كشور به معيار 10 درصد برسد.  
بحــث دیگــر خزانــه داري یا نقــل و انتقالت 
بين بانکــي یا دفتــر مركزي اســت. پــس جمعاً 
مــا مي توانيم یکــي را بگویيم بانکــداري خرد، 
 بانکداري شــركتي، بانکداري اختصاصي و دفتر 
مركــزي و خدمات بين بانکي و همــه را بياوریم 
آن جا. وقتــي برویم جلو مي بينيم در ایران لزومي 
ندارد این اطالعات را به این صورت پياده كنيم. 
مــا مي توانيــم كل بخش بنــدي بانکداري مان را 
بگویيم فقط اعطاي تسهيالت. هيچ مشکلي ایجاد 

نمي كند.
معيــار بعدي این اســت كــه  مبنــاي ارزیابي 
چيســت؟ اســتاندارد مي گویــد اگر چنــد معيار 
ارزیابــي داري )بانك هاي ما یك عمليات بانکي 
دارند كه مبناي ارزیابي شــان عماًل در دوره هاي 
سه ماهه حدود 10 شاخص است( ولي استاندارد 
مي گوید از 8-7 شاخص، آن شاخصي را انتخاب 
كنند كه به صورت هاي مالي نزدیك تر است. 50 
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درصد از مواردي كه من دیدم شــاخص ارزیابي 
را گذاشته بودند سود قبل از ماليات. بعضي ها هم 
ســود خالص گذاشــته بودند. مي دانيد در ایران 
محاســبه ی ماليات یك مقدار مشکل است، پس 
به راحتي مي توانيم سود قبل از ماليات را بگذاریم 

و خودمان را راحت كنيم.
افشــاها هم باید چهار مورد باشــد. بانکداري 
شــركتي و بانکداري خرد، مدیریت دارایي هایي 
دارنــد كه به مــا كمك زیــادي مي كند. همه ی 
بانك هــاي ما تلفيق شــركتي دارنــد و مي توانيم 
ســرمایه گذاري  مدیریــت  در  بگذاریــم  را  آن 
یعنــي گروه مالي و گروه ســرمایه گذاري را كاًل 
در مدیریت ســرمایه گذاري مي آوریم. دو بخش 
پيشنهاد مي شــود. گروه ارزیابي بسياری از مواقع 
ماهانــه اســت ولي اســتاندارد الزامي نــدارد. در 
ایران مجامع شــركت ها، سه ماهه برگزار مي شود 
و صورت هاي مالي حسابرسي نشــده شركت هاي 
گروه ســه ماهه اســت. پس طبق تعریــف منطقاً 
گزارشــگري قســمت ها در ایران عمدتاً سه ماهه 

خواهد بود.
در قســمت درآمدهــا، بيش تر از ســه تا چهار 
آیتم را مطــرح نکرده اند. حتي مــوارد بزرگ تر 
را هــم نگفته اند. درآمد بهره، درآمد كميســيون 
كارمزد، درآمد تجاري خالص )كه منظورشــان 
درآمد عمليات بانکي اســت( .  یك درآمد دیگر 
هــم دارند كه ابزارهاي مالي اســت. یعني عمدتاً 
در بخــش درآمــد بيش تر از چهــار آیتم حرف 
نمي زنــد. یك درآمد اصلي و ســایر درآمد هاي 
عملياتي و درآمد هاي ابــزار مالي. اگر درآمدي 
داشتيد كه به طور خاص خيلي بيش تر بود، آن را 

هم مي توانيد تفکيك كنيد.
در مورد قيمت تمام شــده هــم همه ی بانك ها 
فقط گفته بودند قيمت حقوق و دستمزد پرداختي 
و سایر هزینه ها، یعني تفکيك نکردند. در قسمت 
دارایي هم فقط دارایي قســمت و بدهي قســمت 
آمده اســت. شــما محدودیت پيدا مي كردید كه 
دارایي قســمت مثاًل در سيســتم بانکــي آمده  یا 
ســپرده هاي دریافتني یا تســهيالت اعطایي را هم 
جدا نشــان داده بــود. پس این جــا كار ما راحت 

مي شــود. از نظر شــکلي هم كه برویم، مشکلي 
ندارد. این صورت تطبيق را برخي به این شــکل 
ارائــه مي دهنــد. پيشــنهاد من هم این اســت كه 
این قضيه الزامي ندارد. شــما هــم نگاه كنيد، در 
اطالعــات جغرافيایــي ندیــده ام كــه از بيش از 
5-4 منطقــه ی جغرافيایي صحبــت كنند. عمدتاً 
هيچ كدام هم منطقه ی جغرافيایي را داخل كشور 
نگرفته بودند. پس گزارشگري قسمت ها در ایران 

عمدتاً یك عمليات است.
از نظر عدم انتقال و انتقال بين قسمت ها هم همه 

مي گویند بر اساس معامالت عادي است یا همان 
ارزش بازار و ندیــده ام غير از این صحبت كرده 
باشــند. یك نکته ی فني بگویم. در دفتر مركزي 
آن واحدهایــي را كــه هزینه دارنــد مي توانيد به 
عنوان قســمت جمع كنيــد و بياورید و مي توانيد 
نياورید. اســتاندارد تأكيد كرده كه نياورید. ولي 
اگر آوردید، خرده نگرفته اســت. گزارشــگري 
قسمت را حتماً باید دو ســاله بدهيد. نظر من این 
اســت امسال در ســال اول آن را فقط در سيستم 
بانکــي و  مدیریت ســرمایه گذاري بياوریم و در 

ســال بعد بگویيم بانکــداري خــرد و بانکداري 
شركتي.

پیشنهادها
1( باتوجه به ماهيت و فعاليت عمده ی بانك های 
ایرانــی افشــای حداقــل دو قســمت بانکداری 
خرد و شــركتی و مدیریت ســرمایه گذاری ها در 

گزارشگری قسمت ها منطقی به نظر می رسد.
1.1( تشــریح اطالعــات عمومــی دربــاره ی 
قسمت های انتخاب شده و مالك تصميم گيرنده ی 
ارشــد عملياتــی درخصوص تخصيــص منابع و 
ارزیابی عملکرد الزامی است. عموماً سود قبل از 

ماليات مناسب است.
2.1( باتوجــه بــه ماهيــت و فعاليــت عمده ی 
بانك های ایرانی، كه شركت اصلی فعاليت بانکی 
دارد و شركت های گروه عمدتاً ماهيت عملياتی 
غيربانکی دارند، مالك تخصيص منابع و ارزیابی 
عملکرد در شــركت اصلی عمومــاً گزارش های 
سه ماهه ی برخی شاخص های عملکردی )وصول 
مطالبات، اخذ ســپرده، اعطای تسهيالت و ...( با 
توجه به حوزه های مختلف بانکی مانند حوزه ی 
تهران شمال، اصفهان و ... است، ليکن مالك فوق 
برای شركت های گروه عمدتاً گزارش های مالی 
ســه ماهه ی حسابرسی نشــده ی واحدهای فرعی 
اســت كه برای گزارشگری قسمت ها تشریح این 

موضوع ضرورتی ندارد.
2( ارائــه ی اطالعات شــامل چهــار قلم اصلی 
درآمد، ســود قســمت، دارایی هــا و بدهی های 
قسمت است كه الزامی به ارائه ی اقالم فرعی غير 

با اهميت آن ها نيست.
3( باتوجــه به امــکان ارائه ی صــورت تطبيق 
جداگانه یا اســتفاده از ســتون تطبيــق در بخش 
اطالعات صورت ســود و زیان قســمت ها به نظر 
می رســد حالت استفاده از ســتون تطبيق سهل تر 

 باشد.
4( باتوجــه بــه ماهيــت و فعاليــت عمــده ی 
بانك هــای ایرانی، افشــای عموماً یك قســمت 
جغرافيایــی )ایــران( كفایت می كنــد و نيازی به 

افشای جغرافيایی مناطق استانی نيست.  
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ممکن اســت ترجمه ی واژه هاي بانکي كه در 
این مطلب ارائه خواهم كرد با برخي ترجمه هاي 
دیگر متفاوت باشــد. اســاس ارائــه ی من مطلبي 
اســت از صندوق بيــن المللي پول كه در ســال 
2014 منتشر شده و مطالب آن را در ذیل خالصه 

كرده ام. 
IAS39 نخســتين بار در سال 2001 ابالغ شد، 

در سال 2003 اصالح شد، و احتماالً در ژانویه ی 
IFRS9 ،2018 جایگزیــن آن می شــود. مواردي 
كه تحــت عنوان دارایي در این اســتاندارد آمده 
عبارتند از: وجه نقد، ســپرده های بانکی، اســناد 
اسناد دریافتنی،  تجاری، حســاب های دریافتنی، 
تســهيالت اعطایی )و پرداختنی برای هر سه قلم( 
كــه موضوع اصلــي بحث ماســت، اوراق بهادار 
اصلــی )ابزارهــای ســرمایه و بدهی، چــه برای 
صادر كننده و چه بــرای خریدار( و اوراق بهادار 
مشــتقه )اختيار خریــد، قراردادهای آتی، ســایر 

ابزارهایی كه در ایران الزاماً وجود ندارد،...(
طبقه بنــدی و اندازه گيــری دارایی هــای مالی 

IAS39 عبارت است از:

- دارایی های مالی، به ارزش منصفانه از طریق 

ســود و زیان )FVTPL( كه ارزش یابي هاي بعد از 
شناخت اوليه ی آن به وسيله ی شناسایی تفاوت ها 

در سود و زیان اندازه گيري مي شود. 
 Available( دارایی های آماده برای فروش -
For Sale( كــه ارزش یابي هاي بعد از شــناخت 

اوليه به وســيله ی شناسایی تفاوت هاي سایر اقالم 
ســود و زیــان جامــع )FVTOCI( انــدازه گرفته 

مي شود.
- وام هــا، حســاب ها و اســناد دریافتنــی كه 
ارزش یابي هاي بعد از شــناخت اوليه ی آن، بهای 
 )Amortized Cost( تمام شــده ی مستهلك شده
با كســر ذخيره ی كاهش ارزش انباشــته اســت. 

)Impairment Loss(
- سرمایه گذاری های نگهداری شده تا سررسيد 
ارزش یابي هــاي  )Held to Maturity(كــه 
بعد از شــناخت اوليــه ی آن، بهای تمام شــده ی 
مستهلك شــده با كســر ذخيره ی كاهش ارزش 

انباشته است. 
شناســایی اوليه ی همه ی دارایی هــای فوق به 
روش ارزش منصفانه اســت. وام ها و حساب های 
دریافتنی عبارتند از: دارایی های غير مشتقه ی مالی 

كه دارای سررسيد ها و مبالغ بازپرداخت مشخص 
هســتند، در بازاری معامله نمی شــوند و در نتيجه 
قيمت بازار ندارنــد. به همين خاطر براي آن ها از 

بهاي مستهلك شده استفاده مي شود. 
 Amortized( بهای تمام شده ی مستهلك شده
Cost( طبق تعریف اســتاندارد عبارت اســت از: 

مبلغ شناسایی اوليه منهاي بازپرداخت بابت اصل 
به اضافه  یا منهاي اســتهالك انباشته، تفاوت ميان 
مبلغ شناســایی اوليه و مبلغ سررسيد با استفاده از 
روش نرخ بهره ی مؤثر منهــاي ذخيره ی كاهش 

ارزش.
 اصــوالً مفهــوم فــوق زمانی ایجاد می شــود 
كــه الگوی پرداخت های اصل و ســود با الگوی 
شناســایی ســود بــر اســاس نــرخ بهــره ی مؤثر 
متفــاوت   )Effective Interest Rate – EIR(
باشــد. مفهوم اســتهالك در این عبــارت هم در 
ارتبــاط با صرف اســت و هم كســر، هم ماهيت 

هزینه ای دارد و هم ماهيت درآمدی.
 در روش بهای تمام شــده ی مستهلك شده، در 
ارتباط با تســهيالت، تفاوت زمانی ایجاد می شود 
كه نــرخ مؤثر وام با نرخ اســمی )قراردادی( وام 

گزارشگریمالیتسهیالت
IFRSبرمبنای
ومقرراتبانکی

محمود عبدلي
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برابر نباشد. مثاًل اعطای وام با دوره ی تنفس بدون 
بهــره،  اعطای وام بــا دریافت كارمــزد در زمان 
اعطــای وام )بيش تــر در شــركت های ليزینگ، 
عقود مبادله ای(،  اعطای وام یا كارمزد كارشناسی 
یا هر كارمزد دیگر در زمان اعطای وام و اعطای 
وام با شــرط دریافت ســود در ابتدای هر دوره ی 

تسهيالت )به جای پایان دوره(
زماني كه نرخ قــراردادي با نرخ مؤثر وام با هم 
متفاوت مي شود، ما وارد فضاي بهاي مستهلك شده 
مي شــویم. نمونه ی آن كه بيش تــر در كتاب هاي 
درســي آمــده، در مورد اوراق  قرضــه بوده كه با 
صرف یا كسر منتشر مي شود و كسر یا صرف طي 
زمان اوراق قرضه با نرخ مؤثر مســتهلك مي شود. 
حال یــا به بهره اضافــه مي كند و باعــث افزایش 
مي شــود یا از بهــره كم مي كنــد و باعث كاهش 
مي شود. در سيســتم بانکي مثال هایي كه مي تواند 

مصداق این موضوع باشد عبارت است از:  
- اعطــاي وام با دوره ی تنفــس بدون بهره كه 
باعث مي شود نرخ بهره ی قراردادي و نرخ بهره ی 

مؤثر متفاوت باشند.
- اعطــاي وام با دریافت كارمزد در زمان اعطا 

كه باعث مي شــود مبلغ خالص وام گيرنده با مبلغ 
اسمي و قراردادي متفاوت باشد.

- اعطــاي وام با هرگونه كارمزد كارشناســي 
)مثاًل بانك ها قباًل نرخ هاي بيش تري را مي گرفتند 
و حال ممکن اســت نرخ هاي پایين تري بگيرند(. 
مثال دیگر این اســت كه توافقي وام را اعطا كنند 
و مبالــغ بهره را به جاي آخر ســال اول هر ســال 

بگيرند. 
یك مثــال مشــخص مي زنم: یــك وام 300 
ميليون ریالــي را در نظر بگيریــد. در حالت اول 
دریافت ســود در ابتداي هر سال انجام مي گيرد، 
در حالــت دوم كارمزد پنج درصــد و در حالت 
ســوم دوره ی تنفس یك ســاله داشــته باشد. در 
مرحلــه ی اعطــا، مبلغ خالــص این وام هــا با هم 
متفاوت اســت. مثاًل دریافت بهــره در ابتداي وام 
باعث مي شــود در لحظه ی اعطا در حالت اول به 
جاي 300 ميليون عماًل 240 ميليون مانده ی خالص 
وام باشــد. در حالت دریافت كارمزد پنج درصد 
اگر كارمزد بگيرم، خالص مانده ی تســهيالت یا 
بدهي مشــتري به جاي300 ميليــون، 285 ميليون 
است. در حالت تنفس یك ساله همان مبلغ اسمي 

وام اعطا مي شــود، منتها بهره اي كه ما طبق روش 
بهاي مستهلك شده باید حساب كنيم، اعمال نرخ 
بهره ی مؤثر در همين سه مبلغ اوليه است. مثاًل در 
مــوردي كه ما دریافت كارمزد پنج درصد داریم 
اگــر جریان هــاي ورودي و خروجي وجه نقد به 
این وام را با ارزش هاي زماني كنار هم بگذاریم، 
نــرخ بهره ی مؤثــر معادل 23.5 درصد مي شــود 
در صورتي كه نرخ بهــره ی قراردادي 20 درصد 
اســت. طي زمان رقم درآمد بهره اي كه شناسایي 
مي كنيم 23.5 درصد بر مبناي 285 ميليون اســت 
به رغــم این كه اقســاط را بر مبنــاي 20 درصد از 
300 ميليون ســال اول در نظر مي گيریم. در سند 
حسابداري این مدل در بهره ی مؤثر، مانده ی وام 
دریافتني 285 ميليون است چون 15 ميليون اول را 
به عنوان كارمزد گرفته ام ولي شناسایي نکرده ام. 
در مدل قراردادي، تســهيل گيرنده 300 ميليون به 
من بدهکار است. طبق قرارداد من سال اول چون 
مبلغ تسهيالت 300 ميليون هست و 20 درصد آن 
را باید بگيرم 60 ميليون ریال باید بهره بگيرم. حال 
در این وام فرض شــده كه هر سال یك سوم آن 
تصفيه شود. ســال دوم چون 200 ميليون مانده ی 
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وام اســت من 20 درصد آن یعنــي 40 ميليون را 
مي گيرم به عالوه ی یك قســط. ســال سوم بابت 
مانده ی وام براي ســال آخر كه 100 ميليون است 
و بهره ی آن 20 درصد اســت من 20 ميليون را به 
عالوه 100 ميليون اصل به عنوان اقساط مي گيریم 
یعني اقساط دریافتي من سال اول 160،  سال دوم 
140 و سال سوم 120 خواهد بود، ولي در بهره ی 
مؤثر مبلغ درآمد بهره ی ما كه ســال اول محاسبه 
مي كنيم 60  ميليون نيســت. 23.5 درصد ضرب 
در 285 را بــه عنوان درآمد شناســایي مي كنيم، 
به رغــم این كه 60 ميليون را اســماً به عنوان مبالغ 
بهره ی قراردادي گرفتيم. در ســمت حسابداري 
در بهره ی مؤثر و بهره ی قراردادي،  مبلغ دریافتي 
طبق قرارداد وام اســت. ولــي در بهره ی مؤثر من 
67 ميليــون را به بخش درآمد تخصيص مي دهم. 
93 ميليون را به عنوان بازیافت بخشي از مبلغ اصل 
تلقــي مي كنم، ولي در بهــره ی قراردادي آن 60 
ميليــون به عنوان درآمــد و 100 ميليون به عنوان 
بازیافــت اصل اســت. جمع تفاوت هــاي این دو 
روش كه ســال اول 7 و ســال دوم 5 و سال سوم 
3 است یعني 15 ميليون همان كارمزدي است كه 
روز اول گرفتــم ولي در طي زمان آن را به مرور 
مســتهلك كردم و باعث شده نرخ بهره ی واقعي 
وام بيش تــر از نــرخ بهره قراردادي بشــود. یعني 
67 ميليون ســال اول، 45 ميليون ســال دوم و 23 
ميليون ســال سوم كه جمعاً 135 ميليون است. در 
كتاب هاي درســي این مثال را مي توان در اوراق 

قرضه مشاهده كرد.
یــا  ارزش  كاهــش  زیــان  بحــث  وارد 
Impairment Loss در IAS39 مي شــوم كــه 

فعاًل تا سال 2018 بر اساس این استاندارد، كاهش 
ارزش شناخته مي شود. این استاندارد چند فاكتور 
دارد. اوليــن فاكتور این اســت كــه در ارتباط با 
كاهش زیان ارزش حتماً یك رخداد زیان آور یا 
Loss Event باید اتفاق افتاده باشــد و این مسأله 

مبتني بر وجود یك ســري شواهد عيني است كه 
آن شــواهد عيني رخ دادن این رویــداد را براي 
مــا تأیيد كند. مبلغ زیان هم برابر اســت با ارزش 
دفتري منهاي خالص جریانــات وجوه نقدي كه 

تنزیل شــده باشــد. یعنــي ما ارزش فعلــي آن را 
محاســبه كنيم. نــرخ بهره ی مؤثر اوليــه یعني هر 
وامي كه روز اول اعطا مي شود براي خودش یك 
نرخ بهره ی مؤثر دارد. در ســه مثالي كه زدم نرخ 
بهره هاي مؤثرشــان متفاوت بود به رغم این كه هر 
سه، بهره ی اسمي 20 درصد داشتند. بنابراین نرخ 
بهره ی مؤثر هر وام از وامي دیگر متفاوت اســت 
و این نرخ بهره، الزاما از سایر دارایي هاي دیگري 
كه ممکن اســت بر اســاس بهاي مستهلك شــده 
براي ذخيــره گرفتن آن الزم باشــد هم متفاوت 

خواهد بود. 
به طور كلــي، در ارتباط بــا IAS39 اگر وارد 

خود پورتفوي تســهيالت بشــویم، دو مســير را 
پيــش رو داریم. یکــي ارزیابي انفــرادي، یعني 
وام هایي كــه جدا مي شــوند و تك تك ارزیابي 
مي شــوند و یکــي ارزیابي هاي گروهــي. اولين 
مرحلــه تعيين یك آســتانه اســت بــراي این كه 
اصــوالً بدانيم كــدام وام را مي خواهيــم ببریم به 
ارزیابــي انفرادي. اگر آن تســهيالت بر اســاس 
معيارهایي كه ما تعریف مي كنيم با اهميت باشــد 
و در انفــرادي بياید، در مرحلــه ی بعد باید دنبال 
شــواهد عيني كاهش ارزش در تسهيالت باشيم. 
شــواهد و اندازه گيري آن ها تعيين شــده است و 
در مرحله ی بعد اگر شــواهد عيني وجود داشــته 
باشــد، وارد فضــاي ارزیابي انفرادي مي شــویم. 
اگر آن جا محدودیت هایي وجود داشــته باشــد 
مجــدداً از ارزیابي انفرادي خارج مي شــویم و به 
ارزیابــي گروهي مي رویم. اگر آن جا توانســتيم 
همــه ی اطالعــات را گردآوري كنيــم و با یك 
دقــت قابل اتکا ذخيره ی كاهــش ارزش را براي 
یك وام مشــخص اندازه گيــري كنيم، مي توانيم 
حساب كنيم هر كدام از این شرایط از ابتدا برقرار 
نباشــد، یعني وام با اهميت نباشــد یا شواهد عيني 
براي كاهش ارزش وجود نداشــته باشد یا شواهد 
عيني وجود داشته باشــد ولي ما نتوانيم اطالعات 
را پيش بيني قابل اتکا كنيم، به خصوص در مورد 
وجــه نقــد، هر جایي از این مســير بــه جواب نه 
برســيم، آن وام را مي گذاریم جزو ارزیابي هاي 
گروهي و مشــخصاً به صورت انفــرادي ارزیابي 
نمي كنيــم. در نهایــت ما یك ســري وام ها را به 
صورت انفرادي و یك سري وام ها را به صورت 
گروهــي ارزیابي می كنيم. ذخيره اي هم كه براي 
هر دو مي گيریم، مجموع ذخایري است كه قرار 

است براي تسهيالت مان منظور كنيم. 
بــراي مرحلــه ی اول مثال هایي مي زنــم. مثاًل 
درصــد   20 مي گویــم  مــن   .60-20 قاعــده ی 
تســهيالت عمده ام را بگيرم كه احتماالً مي تواند 
بخــش عمــده اي از پورتفوي تســهيالتم باشــد. 
فرایندهاي تصویب تسهيالت متفاوت است. مثاًل 
می توان گفت تســهيالتي كه توسط هيأت مدیره 
تصویب مي شود از اهميت خاصي برخوردارند و 
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می توان تسهيالت مصوب كميته ی اعتباري شعبه 
را به عنوان تســهيالت كم اهميت تلقي كرد. خود 
مدل كاهش ارزش مبناي گروهي هم به ما كمك 
مي كنــد. یعني اگر مدل هاي قــوي و قابل اتکایي 
داشــته باشــيم، بــا جــرأت بيش تــري مي توانيم 
تســهيالت ابتدایــي را در آن بيندازیم. اگر مدل 
ضعيف تر باشد، مجبوریم تعداد بيش تري از وام ها 
را جزو ارزیابي هاي انفرادي بياوریم. در آن مدل 
بحث اول، تعيين شــواهد عيني براي نکول است. 
دو مثــال مي زنم. مثاًل این كه وام گيرنده دو ســال 
اســت كه زیان ده اســت. این را مي توان به عنوان 
شــواهد عيني نکول تلقي كنيم. مثال دیگر تأخير 
پرداخت مشتري بيش از 90 روز است كه این 90 
روز تقریباً در عرف دنيا پذیرفته شــده و بيش از 
آن را به عنــوان یك عامل نکــول تلقي مي كنند. 
در مرحلــه ی دوم وارد بحث محاســبه ی ذخيره 
مي شــویم. مبناي ذخيره ی انفرادي براي وام هاي 
با اهميت همان است. ارزش دفتري را یك سمت 
مي گذاریــم. دو جریان خالص وجــه نقد را باید 
پيش بيني كنيم. یکي بر اســاس قــرارداد وام بين 
وام گيرنــده و بانك و دوم از محل وثایقي كه در 
واقع تســهيالت گيرنده در رهن بانك گذاشته و 
آن هــم مي تواند یك جریان وجــه نقد براي من 
داشــته باشــد. این ها دو منبع وصــول جریان نقد 

هستند.
در مــورد ذخایــر گروهي كه شــامل وام هاي 
كوچك یا وام هاي با  اهميت مي شــود كه شرایط 
نکــول در آن دیده نشــده اســت بانك هــا باید 
گروه بنــدي تســهيالت انجام دهنــد. همه ی این 
تسهيالت را نمي توانيد در یك پورتفوي یکسان 
بریزیــد و بعد بخواهيد جریانات وجوه نقد آن را 
پيش بيني كنيــد و احتماالً پورتفوهــاي متفاوتي 
طبقه بندي مي شــود. از جملــه معيار هاي آن نوع 
وام،  نــوع صنعت، رتبــه ی اعتباري مشــتري كه 
معموالً سيستم هاي مدیریت ریسك بانك ها براي 
مشــتریان باید تعيين كنند، منطقــه ی جغرافيایي، 
تعــداد روزهاي نکــول، نوع وثایــق، مابقي عمر 
تســهيالت،  نوع ارز و نســبت LTD   كه وضعيت 
ارزش تســهيالت را نســبت به ســپرده ها نشــان 

مي دهد. بر اســاس این موضوع یك بانك ممکن 
است 20 پورتفوي وام داشته باشد كه هر كدام را 
با توجه به وضيعت ریســك بخواهد بررسي كند 
و پيش بينــي جریان هاي وجوه نقــد برایش تعيين 
كند كــه هر كدام از پورتفــوي دیگري متفاوت 
است. ولي نهایتاً روش محاسبه همان است. ارزش 
دفتري منهــاي ارزش فعلي جریان هاي وجوه نقد 

آتي. 
به دو نکتــه دربــاره ی ارزیابــي گروهي باید 
دقت شــود. یکــي این كه ما چون بــراي پورتفو 
وارد بحث گروهي شــدیم، بانك هــا باید قاعدتاً 
بانك های اطالعاتی data base داشــته باشــند 

كه نرخ هــاي تاریخي نکول را در مورد یك نوع 
پورتفوي تســهيالت خــاص مثــاًل پورتفوي وام 
اتومبيل تعيين كند. اطالعات تاریخي باید به روز 
و با شــواهد و قرائني كه وجود دارد تأیيد شــود 
تا بتوان از آن اســتفاده كرد. براي كاهش ارزش 
انفــرادي در IAS39  یك مثال مي زنم. در ابتداي 
ســال 1394 ما یك وام را به ارزش 1000 ميليون 
ریال به یك مشــتري دادیم با نــرخ 20 درصد و 
بازه ی پنج ســال. در واقع سررسيد آن پایان سال 
1398 اســت. نــرخ بهره 20 درصد اســت و قرار 
شده مشتري در پایان هر سال بهره ی وام آن سال 
را بــه ما بدهد و یك پنجــم معادل مبلغ وام را هم 
پایان هر ســال تصفيه كند. بهره ی سال اول را كه 
باید قاعدتاً در 1394/12/29 تصفيه شــود مشتري 
با شش ماه تأخير به ما مي دهد. این جا اولين شاهد 
عيني دال بر نکول اســت. اگر معيــار 90 روز را 
گذاشته ام همين جا رخداد زیان آور اتفاق افتاده و 
بيش از 90 روز مشــتري نکول كرده است. حاال 
مي تواند در كنار آن شــواهد دیگري هم داشــته 
باشم كه مشتري مشــکالت مالي و اقتصادي هم 
دارد. با توجه بــه این موارد این وام به عنوان یك 
وام زیان ده شناسایي مي شود. در مقطع پایان سال 
1395 یعني ســال دوم باید بــراي او یك ارزیابي 
انفــرادي انجام دهم دال بر این كــه زیان كاهش 
ارزش آن چه قدر خواهد شــد. مبلغ دفتري 800 
ميليون اســت چون 200 ميليــون را تصفيه كرده 
اســت. فرض كردیم پيش بيني جریان هاي وجوه 
نقد بــه این صــورت باشــد. حال بانك هــا باید 
اطالعات تاریخي،  مدل هاي آماري،  نرم افزارهاي 
پيش بيني و ... خود را توســعه دهند. در این مدل 
فرض شــده تمام قســط دوم را با یك سال تأخير 
بگيریم و قسط سوم را هم 50 درصدش را با یك 
ســال تأخيــر و 50 درصد دوم را هم با دو ســال 
تأخير و قســط هاي چهارم و پنجم را كاًل وصول 
نکنيم. وثيقه ی ملکي هم این تسهيالت دارد كه ما 
احتماالً دو سال بعد از پایان دوره ی وام پيش بيني 
مي كنيم به مبلغ 500 ميليون ریال آن را بفروشيم. 
سال 1395 كه وصولي نداشتم. پيش بيني مي كنيم 
ســال 1396 قسط اول را با یك سال تأخير بگيرم 
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كه قــرار بوده در 1395 بگيریم. قســط ســوم را 
كــه قرار بوده 1396 بگيریــم 50 درصدش را در 
1397 بــا تأخير یك ســاله مي گيریم و 50 درصد 
بقيــه را با تأخيــر دو ســاله در 1398 مي گيریم و 
قســط هاي چهارم و پنجم را هــم فرض مي كنيم 
ســوخت بشــود. وثایق ملکي را هم بــا توجه به 
فرایند هــاي حقوقي تمليك و فــروش و ...فرض 
مي كنم ســال 1400 یعني دو ســال پــس از پایان 
مهلت وام بتوانيم 500 ميليون ریال بفروشيم. نرخ 
بهره ی مؤثر اوليه ی این وام 20 درصد بود. ما این 
مبالغ را در ستون ارزش فعلي هر كدام با توجه به 
نرخ و فاكتور زمــان تنزیل كردیم و ارزش فعلي 
جریان هاي ورودي وجه نقد را كه ناشــي از مبلغ 
قراردادي و مبلغ ناشــي از نقد كردن وثيقه است 
به 495 رســيدیم. تفاوت این دو را در پایان سال 
1395 به عنــوان ذخيره ی مــورد نياز براي كاهش 

ارزش این وام در حساب ها منظور كردیم. 
یك مثال پورتفوي دیگر این بار براي ارزیابي 
گروهي مي زنم. پورتفوي وام خودرو را در یك 
بانك در نظر بگيرید كه آخرین قسطش در سال 
پنجم اســت. نرخ بهره ی مؤثــر را 20 درصد در 
نظر گرفته ایم. مبلغ 18 ميليون ریال است. این 18 
ميليون ریال طي ســال هاي مختلف سررسيدهاي 
وصــول دارد. به نرخ هــاي تاریخي نکــول باید 
توجه ویژه اي كرد. مثاًل تجربه نشــان مي دهد در 
سال اول ســه درصد از این وام ها نکول مي كنند. 
ســال دوم 3.2 درصــد و به ترتيب تا ســال پنجم 
4.4 درصد از این وام ها نکول خواهد شــد یعني 

مشتریان پول ما را پس نمي دهند. 
معيــار دوم ارزش در معرض خطر اســت كه 
بخشي از وام اســت كه پوشش وثيقه اي نخواهد 
داشــت. مثاًل ســال اول ما فرض كردیم اگر وام 
نکول شــد ما با تمليك و فــروش خودرو بتوانيم 
80 درصــد بها را بازیافت كنيــم. ولي 20 درصد 
دیگر بدون پوشــش باقي مي مانــد  و در معرض 
سوخت است و به ترتيب در سال هاي دوم و سوم 
این بخش در معرض ریســك در حــال افزایش 
اســت. با توجه به این موضوع ما مبلغ قابل وصول 
را مشــخص كردیم كه چه قدر اســت و بعد بهره 

هم بــه آن اضافه كردیــم و پيش بيني كردیم كه 
وصولي هاي ما از محل این وام ها چه قدر خواهد 
بود. ارزش فعلــي آن و در یك ارزیابي گروهي 

ميزان ذخيره را حساب كردیم.
 IFRS9 استاندارد دیگري كه به آن مي پردازم
اســت. در این اســتاندارد دو طبقه وجــود دارد: 
ارزش منصفانــه و بهــاي مستهلك شــده. همان 
دارایي هایــي كه در IAS39 هســت این جا در دو 
طبقه، طبقه بندي مي شــود كه ارزش منصفانه هم 
یا از طریق ســود و زیان اســت یا از طریق سود و 
زیان هاي جامع. برای این كه ما بتوانيم تعيين كنيم 
كه یك وام بهاي تمام شده ی مستهلك شده است 

یا نه دو مدل وجــود دارد: مدل آزمون تجاري و 
جریان وجوه نقد. پاســخ به هركدام از این ها خير 
باشد، وام به بهاي مستهلك شده ارزیابي نخواهد 
شــد. اولين مورد این است كه آیا وام تا سررسيد 
نگه داري مي شــود؟ )در ایران مرسوم نيست ولي 
در كشورهاي دیگر ممکن است وام را بفروشند( 
دوميــن مورد این اســت كــه جریان وجــوه نقد  
فقط محدود به اصل و فرع اســت. ممکن اســت 
وام هایي باشــد كه قابل تبدیل به سهام در شركت 
تســهيالت گيرنده باشــد. بنابراین شــما عالوه بر 
اصــل و فــرع ممکن اســت وام را تبدیــل كنيد 
و ســهام تمليك شــده را بتوانيد بفروشــيد. پاسخ 
هر كدام از این دو ســؤال خير باشــد، ما از بهاي 
تمام شده ی مستهلك شده خارج مي شویم و وارد 

بحث ارزش منصفانه مي شویم. 
تفــاوت زیــان كاهــش ارزش در IFRS9 بــا 
  IAS39 در آینده نگــر بودنش اســت. در IAS39

زیــان رخ داده را اندازه گيــري مي كنيــم ولي در 
IFRS9 زیــان مورد انتظار را. مفهــوم زیان مورد 

انتظار این اســت كه اگر قرار باشــد یك مشتري 
سه ســال دیگر نکول كند، به مرور زمان ریسك 
این مشتري در حال افزایش است. من باید انتظار 
نکول را داشته باشــم و ابزارهایي داشته باشم كه 
در طي این زمان بخشــي از این زیان را شناسایي 
و در دفاتــر  ثبت كنم. ایــن مدل یك زیان مورد 
انتظــار 12 ماهه دارد در حالتي كه تســهيالت را 
اعطــا مي كنيم و ریســك كم اســت ولــي اگر 
افزایش قابل توجهي در ریســك اتفــاق بيفتد ما 
وارد مرحله ی دوم مي شــویم و زیان مورد انتظار 
بــراي كل چرخه ی عمــر را شناســایي مي كنيم. 
  IAS39 اگر در مرحله ی ســوم برســيم به مرحله
و شــواهدي دال بر نکول یا كاهش ارزش داشته 
باشيم آن جا همان زیان مورد انتظار كل چرخه ی 
عمــر به عالوه ی احتمــال نکول را بــه آن اضافه 
مي كنيــم كه در صورت افزایش زیان شناســایي 

شود. 
مثالــي از افزایــش قابل مالحظــه در ریســك 
اعتباري مي زنم. مثاًل اگر مشتري تا 30 روز به تعهد 
خود عمل نکند و 30 روز تأخير در پرداخت داشته 
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باشد، مي توان آن را به عنوان ارزش قابل توجه در 
زیان تلقي كنم. عالوه بر این مي توان از معيار هاي 

ریسك اعتباري استفاده كرد.
تفــاوت دیگري كــه IFRS9 دارد این اســت 
كه مــا در IAS39 ارزش دفتري و خالص جریان 
وجــوه نقد وصولي را تنزیل مي كنيم و تفاوت را 
 IFRS9 به عنوان ذخيره در نظــر مي گيریم. اما در
یك راســت مي رویم به سراغ بخش هایي كه قرار 
نيســت بگيریم، یعني بخش هایــي را كه احتمال 
وصول ندارد حســاب مي كنيــم و این ها را تنزیل 
مي كنيــم كه مي شــود زیان كاهــش ارزش. این 
محاســبه ســه فاكتور دارد:  احتمال زیان، مبلغ در 
معرض زیان )مبلغي كه من پوشــش ندارم و آن 
بخــش از وامم ســوخت خواهد شــد( و مبلغ در 
معرض زیــان كه معموالً مانده ی وام اســت. وام 
اعطایــي به مبلــغ 100 ميليون ریال را پایان ســال 

1394 در نظر بگيرید. 
ایــن نکته در مــورد احتمــال نکــول در طي 
عمر دوره ی تســهيالت مهم اســت كه مي تواند 
به ســال هاي مختلف توزیع شــود. مثــاًل اگر 15 
درصــد احتمال بدهم یــك وام در طول عمرش 
نکــول بکند این احتمــال در ســال هاي متفاوت 
مي توانــد مختلف باشــد. مثاًل 5 درصــد احتمال 
دارد ســال اول نکول كند،  7 درصد احتمال دارد 
ســال دوم نکول كند و 3 درصد در سال سوم. در 
این مثال ســال اول 8 درصــد در دوازده ماه آتي 
احتمــال نکــول دارد مابقي عمــرش 12 درصد. 
یعنــي كاًل 20 درصــد احتمال نکول دارد. ســال 
دوم احتمــال نکول بــه 30 درصــد افرایش پيدا 
مي كند. در زمان اعطاي تسهيالت چون فعاًل سال 
اول اســت ما همان معــادل 8 درصد را ضرب در 
بخشي از تســهيالت كه وثيقه ندارد و ضرب در 
مبلغ تســهيالت مي كنيم كه مي شود 5.6 و ارزش 
فعلي را حساب مي كنيم كه مشخص مي شود 4.7 
ميليون ریال ذخيره نياز داریم. ســال دوم افزایش 
قابل مالحظه ای در ریســك اتفــاق مي افتد و كل 
ریســك از 20 درصد به 30 درصد )یعنی معادل 
50 درصــد( افزایش پيدا مي كنــد. بنابراین وارد 
زیان براي كل چرخه ی عمر مي شــویم. بنابراین 

10 درصــد از 20 درصد مجمــوع زیان مورد نظر 
براي چرخه ی عمر را محاسبه مي كنيم كه معادل 
مبلغ تنزیل شده 15.6 درصد مي شود. در سال سوم 
یك نکــول اتفاق مي افتد و مشــتري بيش از 90 
روز نکول مي كند. این جا وارد مرحله ی سوم در 
ارزیابي IFRS9 مي شویم و بحث احتماالت كنار 
مي رود و ما احتمال ســوخت را در نظر مي گيریم 
كه مثاًل 60 درصد در شــرایط نکول وجود دارد. 
60 درصــد را ضرب در مبلغ وام ضرب در بخش 
بدون وثيقه مي كنيم كه مي شود 42 ميليون ریال. 
تفاوت IFRS9 با IAS39 این اســت كه ما اگر از 
IAS39 اســتفاده مي كردیم امسال باید 42 ميليون 

 15/6 IFRS9 را شناســایي مي كردیــم ولــي در
ميليون از این ميزان را توانسته ایم در سال هاي قبل 

شناسایي كنيم. 
نکتــه اي كــه در مــورد ذخایر خــاص براي 
تســهيالت در بخشــنامه وجود دارد كــه در این 
سال ها به آن بي دقتي شده، این است كه در مورد 
فاكتورهــاي طبقه بنــدي غير از زمــان،  وضعيت 
مالي مشــتري و وضعيت صنعت هم دیده شــده 
و بانك ها بایــد كميته هایي تشــکيل مي دادند و 
اطالعات كارشناســي در این مــورد گردآوري 
مي كردنــد. در مورد شناســایي درآمد هم بابت 
بخش نامه اي كه ســال 1394 ابالغ شــد، حداقل 
براي بخش مشــکوك الوصول شناســایي درآمد 

باید متوقف شود. 
 بخش غير  قابل انتظار كل زیان ها در یك بانك 
به وسيله ی سرمایه پوشــش داده مي شود و بخش 
قابل انتظار اســت كه ذخایر مي توانند وارد فضاي 
اندازه گيري شوند. IAS39 فقط تا زیان وقوع یافته 
پيش مي آمد و زیان هاي مورد انتظار را نداشــت 
ولي IFRS9 توانســته زیان هاي مورد انتظار را هم 

شناسایي كند. 
نتیجه گیــري: تمركــز بانك هــا باید روي 
IAS39 باشــد و با این مسائل مواجه هستند: یکي 

این كــه بتوانند وام هاي نکول شــده ی انفرادي را 
از شــواهد عيني شناســایي كننــد. پيش بيني هاي 
جریان هــاي وجــوه نقد را بایــد بتواننــد به نحو 
قابل اتکایــي انجام دهند و بــراي ارزش یابي هاي 
گروهي هــم بایــد روش هایي را تدویــن كنند. 
سيستم هاي مدیریت ریســك قطعاً باید گسترش 
پيدا كند تا اطالعــات را جمع آوري كند و نهایتاً 
اینکه در مطلب صندوق بين المللي پول هم اشاره 
شده كه اجراي IFRS9 نيازمند سریع شدن ناظران 
بانکي در این اجرا اســت. حــدس مي زنم ممکن 
است زماني كه بانك ها بخواهند این استانداردها را 
اجرا كنند، نتيجه هاي گزارشگري غير یکنواخت 
و حتــي غير منتظره باشــد، بنابراین بانك مركزي 
مي تواند به عنوان یك هماهنگ كننده نقش خود 
را بر اساس تجربه هایي كه در دنيا استفاده شده در 

اجراي IFRS به كار ببندد. 
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تاكنــون بــه طــرق مختلفــی بــا صورت های 
مالی اساســی مواجه بوده ایــم. یکی صورت های 
مالی اســت كه تا ســال گذشــته در ایــران رایج 
بود: صــورت ترازنامــه، صورت ســود و زیان، 
صورت ســود و زیان جامع و صورت جریان های 
نقدی. بهمن ماه ســال گذشــته كه بانك مركزی 
صورت های مالی نمونه را ارائه كرد، دو صورت 
مالــی به این  مــوارد اضافه شــد: یکــی صورت 
عملکرد ســپرده های ســرمایه گذاری و دیگری 
صــورت تغييــرات در حقوق صاحبان ســرمایه. 
صورت تغييــرات در حقــوق صاحبان ســرمایه 
طبق اســتانداردهای بين المللی الزم االجرا است. 
اما صورت عملکرد ســپرده های ســرمایه گذاری 
چنين نيســت. هم اكنون هم طبق اســتانداردهای 
بين المللی، اســمی از این صورت برده نمي شود. 
در مبانــی نظــری كه بانــك مركزی بــرای این 
صورت منتشر كرد، اشاره به این شد كه رابطه ی 
بين ســپرده گذار با بانك در ایران متفاوت از آن 
چيزی اســت كه در دنيا هست. در ایران رابطه ی 
ســپرده گذار و بانــك رابطه ی وكيــل و موكل 
اســت و بانك باید حتماً گزارشی از فعاليت ها و 

عملکرد خود را به ســپرده گذاران بدهد. به دليل 
اهميتی كه سپرده گذاران در سيستم بانکی دارند، 
این موضوع محقق نمی شــود، مگر از طریق یك 
صورت مالی اساســی. با این حال، به نظر من باید 
تکليف این صورت مالی مشــخص بشود كه آیا 
قرار است در صورت های مالی اساسی باقی بماند 

یا جزو یادداشت های توضيحی قرار بگيرد.
طبــق اســتانداردهای بين المللــی ترازنامــه یا 
صورت وضعيت مالی داریم. در دنيا رایج اســت 
كه در ترازنامه، همه ی اقالم پشــت سر هم است: 
دارایی ها، بدهی ها و حقوق صاحبان ســرمایه. ما 
در ایران عادت داریم دارایی ها را ســمت راست 
و بدهی و حقوق صاحبان ســرمایه را سمت چپ 
ارائه كنيــم. اســتاندارهای بين المللی در شــکل 
الزامــی ندارند یعنی اینکه شــما چــه به صورت 
T ارائــه كنيــد و چه بــه صورت گزارشــی، هر 
دو قابل قبــول اســت. بنابراین ایــن یك موضوع 
سليقه ای است. پيشنهاد شخصی من این است كه 
حال كه به سمت هماهنگی با دنيا پيش می رویم، 

شکل گزارش دهی مان نيز شبيه دنيا بشود.
وقتــی قــرار اســت اســتانداردهای بين المللی 

اجرایی شــود، ترازنامه باید سه ســاله تنظيم شود. 
یکی پایان ســال مالــی جاری، یکی پایان ســال 
مالــی قبل و یکی هم ابتدای ســال مالی قبل. پس 
طبق اســتانداردهای بين المللی گزارشگری مالی 
ترازنامــه ی ابتدای ســال 1393 باید تهيه شــود. 
وقت كم است و برنامه ریزی های الزم باید انجام 
شــود تا آن دو ســال را تبدیل بــه IFRS كنيم تا 
در محدودیت های زمانی وقت خود را بيش تر بر 
روی صورت هــای مالی منتهی بــه 1395/12/29 

بگذاریم. 
مــا در ایــران معمــوال عــادت داشــتيم كــه 
ســرمایه گذاری های بلند مدت را در یادداشت ها 
تفکيك كنيم و اگر شــركت وابســته ای داریم، 
در یادداشــت ها توضيــح دهيــم. یعنــی مانده ی 
ســرمایه گذاری های بلند مدت ارائه می شود و در 
یادداشــت ها آن را دو قســمت می كنيم: وابســته 
و ســایر ســرمایه گذاری های بلند مدت. اما حتماً 
باید ســرمایه گذاری ها بــه روش ارزش ویژه كه 
هم شامل شــركت های وابسته و هم شركت های 
تحت كنتــرل مشــترك اســت در متــن صورت 

وضعيت مالی یك ردیف جداگانه داشته باشد. 

ابراهيم نوروزبيگي

اقالمبااهمیتصورتهایمالی
IFRSبانکهابرمبنای
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قلم دیگری كه هرچند در اســتاندارد 15 ایران 
تعریف شــده امــا هيچ وقت به آن پرداخته نشــده 
بود، این است كه ســرمایه گذاری در امالك چه 
الزاماتــی دارد؟ طبق IAS40 ســرمایه گذاری در 
بخش امالك، شامل زمين و ساختمان هایی است 
كــه واحد تجاری را یا با نيّــت افزایش ارزش یا با 
نيّت اجاره به دیگران نگهداری می كنيم. بانك ها 
دارایــی و امالكی دارند كه تمدیــد كرده اند و به 
عنوان دارایی ثابت نيستند و گاه نگهداری می شوند 
تا فروخته شــوند. این كه حال آیا این دارایی حائز 
شــرایط دارایی غيرجــاری نگهداری شــده برای 
فروش اســت یا حائز شــرایط ســرمایه گذاری در 
امالك، باید بررســی شود. این یك ردیف جدید 

است كه در ایران خواهيم داشت. 
در مورد بحث سرقفلی و دارایی های نامشهود 
استاندارد ما با اســتانداردهای بين المللی متفاوت 
اســت. قرار بود سازمان حسابرســی دو استثنا از 
بنيادIFRS  بگيرد یکی درباره ی ســرقفلی و یکی 
هم درباره ی سرمایه گذاری های غيربورسی. چون 
هنوز ابالغ نشــده نمی دانيم به كجا رسيد اما اگر 
این دو اســتثنا قبول شــود به شــركت های ایرانی 

كمك زیادي می كند. 
در مورد امــالك، ماشــين آالت و تجهيزات 
برخــی نگرانی هایی دارند درباره ی این كه ما اگر 
بخواهيم IFRS پيــاده كنيم باید تمام دارایی های 

ثابت مان را تجدید ارزیابی كنيم. 
در قســمت بدهی ها كسانی كه مسئوليت دارند 
بایــد توضيح بدهنــد. آیا مــا می خواهيم كماكان 
ســپرده های ســرمایه گذاری را جدا كنيم یا جزو 
بدهی هــا گــزارش كنيم؟ در ســال گذشــته در 
صورت های مالی كه بانك مركزی ابالغ كرد این 
سپرده هاي سرمایه گذاری جدا شد و یك طبقه ی 
جدیدی به وجود آمد كه درست است در نهایت 
با بدهی ها جمع آن گرفته مي شود، ولی برای خيلی 
این ابهام به وجود آمد كه نکند ما به ســمت چپ 
ترازنامه عنصر جدید حســابداری اضافه می كنيم. 
چون هميشه معادله ی حسابداری عبارت است: از 
دارایی مساوی اســت با بدهی به عالوه ی سرمایه. 

ولی اكنون عنصر جدیدی را می بينيم.

بقيــه ی اقالم بدهــی ماليات بــر درآمد جاری 
همان ماليات پرداختنی اســت كه طبق اظهارنامه 
ابــراز می كنيــم و ماليات دیگری هــم داریم كه 

بدهی ماليات انتقالی است.  
طبق IAS7 صــورت جریان های نقدی معادل 
وجه نقد باید بخشــی از نقد گزارش شود. معادل 
وجه نقد، آن دســته از سرمایه گذاری هایی است 
كه سررســيدش به عنــوان مثال حداكثر ســه ماه 
باشــد. باید قابليت نقد شــوندگی باال هم داشــته 
باشند و صرف این كه سرمایه گذاری حداكثر سه 
ماه باشــد كفایت نمی كند. سهام، سررسيد ندارد 
بنابراین خيال مان راحت است كه سرمایه گذاری 
در ســهام هيچ وقت معادل وجه نقد تلقی نخواهد 

شد. می ماند اوراق بدهی، مثاًل سرمایه گذاری در 
اوراق مشــاركت یا ســپرده گذاری در بانك ها. 
اوراق مشــاركت می تواند حائز این شرایط باشد، 
اگر سررسيدش كم تر از سه ماه باشد. سپرده هایی 
كه یك بانك در سایر بانك ها دارد اگر محدود 
نشــده باشــد، می تواند معادل وجه نقد محسوب 
شــود و بخشی از نقد باشد. اشکالی كه به درستی 
بــه صورت های مالی ایران وارد می شــد این بود 
كه مانده ای كه طبــق صورت جریان وجه نقد به 
آن می رســيدیم خيلی وقت ها بــا مانده ی نقدمان 
در ترازنامــه نمی خواند و مجبــور بودیم صورت 
یــا جدولی تطبيقــی در یادداشــت ها آماده كنيم 
كــه از نقــد طبق صــورت جریان برســيم به نقد 

طبــق ترازنامــه. االن اگر این معــادل وجه نقد را 
در بانك ها این چنين طبقه بندی كنيم، این مشکل 
حل خواهد شد و مفهومش شفاف تر خواهد شد.

بحــث تســهيالت قطعا انــرژی زیــادی را از 
همکاران بانکی خواهد گرفت. تسهيالت اعطایی 
بخشــی از دارایی مالی هســتند. اســتانداردهای 
بين المللی متأسفانه كماكان نمی توانند دارایی های 
مالــی را تعریــف كنند. ابــزار مالــی را تعریف 
می كننــد و می گویند هر قراردادی كه برای یك 
طــرف دارایی مالــی و برای طــرف دیگر بدهی 
مالی یــا حقوق مالکانــه ایجاد كند، ابــزار مالی 
است. ابزار های مالی می توانند دارایی مالی باشند 
یا بدهی مالی. ولی به دارایی و بدهی كه می رسد 

فقــط مثال می زند. مثالً می گویــد نقد و مطالبات 
و ســرمایه گذاری در سهام و ســرمایه گذاری در 
اوراق بدهی و ســرمایه گذاری در اوراق مشــتّقه 
جزو دارایی های مالی است. این دارایی های مالی 
خيلی هم الزامــات ســختگيرانه ای دارند. همين 
االن ســه مورد اســتاندارد الزم االجــرا درباره ی 
دارایی های مالی و بدهی هــای مالی داریم. یکی 
IAS32 كــه نحــوه ی ارائــه ی آن ها را بررســی 
می كند. یکی هم IAS39 اســت كه به شناخت و 
اندازه گيری می پردازد و یکی هم IAS7 موضوع 
افشا است كه ریسك هایی را كه مطرح می شوند 
بيان می كند. به جز این سخت گيری ها باید ارزش 
منصفانه ی تســهيالت اعطایی در یادداشــت های 



24

توضيحی افشا شــود. برای دارایی مالی دو روش 
كلــی داریم: یکی روش ارزش منصفانه اســت و 
یکی روش بهــای مستهلك شــده. روش ارزش 
منصفانــه خود دو شــاخه می شــود: یکی ارزش 
منصفانــه ای كه تغييــرات قيمتش برود به ســود 
و زیــان دوره و یکی هــم ارزش منصفانه ای كه 
تغييرات قيمتش برود به ســایر ســود و زیان های 
جامع. بهای مستهلك شــده هم یعنی این كه روز 
اول ارزش فعلــی جریان های نقــدی دارایی ها و 
بدهی های مالــی را با نرخ مؤثــر در تاریخی كه 
آن دارایی یا بدهی مالی ایجاد می شــود محاسبه 
كنيم. اگر كسری به وجود می آید براساس روش 
نرخ بهره ی مؤثر تا پایان عمر آن دارایی مستهلك 

شود. به این روش بهای مستهلك شده می گویند. 
تســهيالت مالی عموماً تا سررســيد نگهداری 
می شــوند. روشــی هم كه باید در موردشان اجرا 
شــود، روش بهای مستهلك شــده اســت. ما باید 
ســود و كارمزد ســنوات آتی را  مستهلك كنيم 
تا سررســيد بر اساس نرخ بهره ای كه وجود دارد 
در تاریخ تسهيل شود. این می شود مبلغ دفتری اما 
باید در یادداشــت های توضيحی ارزش منصفانه  
این تســهيالت هم افشا شــود. حال اگر بر فرض 
نرخ بهره تغيير نکند )كه البته شدنی نيست و نرخ 
بهره ی بازار حتماً تغيير می كند( همان مبلغ دفتری 
می تواند ارزش منصفانه باشد ولی اگر تغيير كند 
ارزش منصفانه ی تســهيالت با ارزش دفتری فرق 

می كند. برای محاســبه ی این ارزش منصفانه دو 
راهکار وجود دارد: یا این كه بازار دارد و از بازار 
استفاده می كنيم كه سطح باالی IFRS13 است. 
متأسفانه بسياری از تســهيالتی كه ما داریم بازار 
ندارد بنابراین ارزش منصفانه از روی بازار تعيين 
نمی شــود و ناچاریم برویم به ســراغ ارزش فعلی 
جریان های نقدی. دوســتان بانکی باید تسهيالت 
جریان های نقدی آتی مــورد انتظاری را كه قرار 
اســت وصول شود به صورت شخصی یا گروهی 
بــرآورد كنند و بــا نرخ فعلی بــازار ارزش فعلی 
آن جریان های نقدی را تنظيــم كنند تا به ارزش 
منصفانه برســند. پيدا كردن نرخ تنزیل، مهم ترین 
دغدغــه ی ایــن بحث خواهــد بود. اگــر بتوانيم 

سررســيدی را كه باقی مانده به یك بدهی یا وام 
جدید تشــبيه كنيم كه این روزها اعطا می شــود 
می توانيم از نرخ آن وام استفاده كنيم و این گونه 
موضوع شــفاف تر مي شود. ولی قطعاً برسر تعيين 
نــرخ تنزیل پاي قضــاوت هم به ميــان می آید و 
حسابرســان هم بایــد به این حوزه وارد شــوند و 
بی طرفانــه در مورد نرخ ها صحبــت كنند. چون 
كوچك تریــن تغيير در نرخ تنزیــل، حتماً روی 
ارزش منصفانه ی تســهيالت كه مبلغ باالیی است 
تاثير خواهد گذاشــت. این كه این تسهيالت چه 
ویژگی هایی دارند قطعا باید مدنظر قرار بگيرد. ما 
یك سری تســهيالت داریم كه اصطالحاً به آنها 
می گویيم تســهيالت مبادله ای و یك سری كه به 

تسهيالت مشــاركتی معروف هستند. مشاركتی ها 
نرخ شــان ثابت نيســت و باید پيش بينی شود كه 
ایــن جریان هــای نقدی كه از كســانی كه از آن 
تســهيالت استفاده كردند دریافت می كنيم به چه 
شکل خواهد بود تا بر اســاس آن ها ارزش فعلی 
محاسبه شود. كار در تسهيالت مبادله ای راحت تر 
و در تسهيالت مشاركتی سخت تر است چون اول 
باید جریان های نقدی آتی پيش بينی شود و بعد با 

نرخ مناسب تنزیل شود. 
ســایر دارایی های مالــی طبق اســتاندارد های 
بين المللی چهار طبقه خواهند شــد. یکی وام ها و 
مطالبات است كه تسهيالت می رود جزو آن دسته 
و معموالً هم روش شان بهای مستهلك شده است. 
چرا معموالً؟ به دليل این كه یك سري آزمون های 
دیگر هست كه باید انجام شود ولی عموماً روش 
وام ها و تســهيالت، بهای مستهلك شــده اســت. 
دســته ی دوم دارایی های مالی شناســایی شده از 
طریق ارزش منصفانه اســت كــه تغيير قيمت آن 
باید به ســود و زیان دوره بــرود. پيش  تر به این ها 
تریدینــگ می گفتنــد یعنــی اوراق  معامالتــی 
كه روش شــان ارزش منصفانه اســت و تغييرات 
قيمت شان هم سود و زیان دوره است. این اوراق 
باید سریع المعامله باشند یعنی باید بازار داد و ستد 
فعال داشــته باشند و ضمناً واحد تجاری هم قصد 
واگذاری آن ها را در كوتاه مدت داشته باشد. اگر 
بخواهيم تشــبيه كنيم شبيه جاری ســریع المعامله 
است، نه همه ی جاری ها. شباهت شان بر می گردد 
به سرمایه گذاری های جاری سریع المعامله ای كه 

ما در صورت های مالی خودمان داشتيم.
دارایی های مالی نگهداری شــده تا سررســيد 
نوعي دارایی اســت كه واحد تجاری می خواهد 
تا سررســيد نگه شان دارد. قطعاً ســرمایه گذاری 
در ســهام نمي تواند باشــد، چون سررسيد ندارد. 
می مانــد اوراق بدهی. پــس دارایی های مالی كه 
توانایی و امکانش را داریم تا سررسيد نگه داریم 
در این طبقه می روند ومعمــوالً جزو دارایی های 
بلند مــدت گزارش می شــوند یعنــی غير جاری. 
البتــه بانــك كــه جــاری و غيرجــاری نخواهد 
داشــت. روش آن هم بهای مستهلك شده است. 



25

دارایی هایی هم وجود دارد كه اصطالحاً به آن ها 
می گویند available for sale. ممکن اســت 
این اســم باعث اشــتباه شــود چون خيلی ها فکر 
می كنند آماده به فروش جاری است اما این گونه 
نيست. این ها دارایی هایی هستند كه در هيچ كدام 
از سه طبقه ی قبلی وام ها و مطالبات و تریدینگ ها 
و نگهداری شــده تا سررســيد ها، قــرار نگرفتند. 
این ها هــم روش شــان مثل معامالتی هــا، ارزش 
منصفانه اســت ولی فرقی كه دارند این است كه 
تغييرات قيمت شــان باید برود جزو ســود و زیان 
جامع و جزو ســود و زیان دوره حساب نمی شود. 
حاال بانك هــا باید بيایند سرمایه گذاری هایشــان 
را مشــخص كنند. اگر اوراق مشــاركت دارند و 
می خواهند تا سررسيد نگه دارند ببرند در طبقه ی 
پایيــن، آن ها كــه بازار دارد و قصد فروشــش را 
دارند ببرنــد طبقه ی تریدینگ هــا و بقيه را ببرند 

جزو طبقه ی آماده برای فروش.
منظور از ســایر مطالبات، طلب از شركت های 
عضو گروه اســت. كار خوبی كه به نظر من بانك 
مركــزی انجــام داد این بود كــه در صورت های 
مالی نمونه ای كه ســال گذشــته ابالغ كرد، یك 
ردیف جداگانه برای طلب و بدهی از شركت های 
عضو گروه در نظر گرفــت. معموالً این اتفاق در 
شركت ها می افتد كه این طلب و بدهی از گروه را 
بين اقالم بســيار متعددی پخش مي كنند كه بعدها 
ردیابی آنها برای حســابرس هم خيلی كار سختی 
است. چون اگر شــركت های فرعی باشد باید در 
معامالت فی مابين حذف شــود و خيلی جاها قابل 
ردیابــی نبوده و حــذف هم نمی شــود. االن باید 
مشخص شود كه ما طبق ابالغيه ی بانك مركزی، 
می خواهيم این ها جدا بشود یا برود جزو سرفصل 

سایر مطالبات و در یادداشت ها تفکيك شود. 
در بحــث موجــودی كاال،  IFRS  اختالفی با 
  IAS2 استاندارد ایران ندارد. استاندارد 8 ایران با

بين المللی شبيه هم است.
 دارایی هــا و بدهی های ماليــات انتقالی را در 
ایران طبق اظهارنامه ی ماليات شناســایی می كنيم 
و بدهــی را گــزارش می كنيم. یعنی ســندی كه 
می زنيــم ماليــات بدهکار یــا ماليــات پرداختنی 

بســتانکار، طبق ماليات ابرازی مان اســت. در این 
ماليات ابرازی قوانين مالياتی رعایت شــده است. 
گاهي قوانين مالياتی با استانداردهای حسابداری 
بر سر موضوعات موقتی اختالف دارند. مثاًل قانون 
ماليات ها گفته این تجهيزات چهار ساله مستهلك 
بشــود و اســتانداردهای ایران می گوید طبق عمر 
مفيد كه 10 ســال است. اگر چهار ساله مستهلك 
كنيم، در صورت های مالی مان بعد از سال چهارم 
مبلــغ دفتــری آن تجهيزات صفر شــده و شــش 
سال صفر نشــان می دهيم، ضمن این كه هزینه ی 
اســتهالك را هم، درست گزارش نکرده ایم. این 
موضــوع ربطی به قانون اســتاندارد 12 بين المللی 
ندارد و در همان استاندارد دارایی های ثابت كه در 

ایران هم استفاده مي شود طبق عمر مفيد دارایی را 
مستهلك می كنند. این بحث پيش می آید كه اگر 
اســتهالك را طبق عمر مفيد در نظر بگيریم، در 
صورت هــای مالياتي، مالياتی كه باید در صورت 
سود و زیان یا در ترازنامه به عنوان بدهی گزارش 
شود، دیگر با آن چيزی كه در اظهارنامه گفته ایم 
نمی خواند. اختالف این دو، ماليات انتقالی است. 
اگر بخواهــم تعریفــی از بدهی ماليــات انتقالی 
ارائه بدهم این اســت: تعهداتی كه واحد تجاری 
بابت ماليات در ســال جاری به واســطه ی رعایت 
استاندارد های حســابداری دارد، اما این تعهدات 
طبق قوانين مالياتی در ســال های آینده شناسایی 
می شود. ولی چون طبق استاندارد های حسابداری 

االن ایــن تعهد وجود دارد باید بــرای آن بدهی 
ماليات انتقالی شناسایی شود تا بعد ها در دوره ای 
كه از نظر قوانين شناســایی می شود با هم حذف 

بشود.
بانك هــا حتماً بایــد دارایی هایــی را كه عمر 
مفيدشــان متفاوت از عمر مالياتی است مشخص 
كنند، اســتهالك آن ها را در نظــر بگيرند و هم 
دارایی های ثابت را درســت گزارش كنند و هم 
هزینه ی اســتهالك را و به تبع آن مالياتی هم كه 
در صورت سود و زیان می آید باید مالياتی باشد 
كه طبق اســتاندارد های حســابداری اندازه گيری 

شده باشد. 
منظــور از مشــاركت های خــاص واحدهای 

تجــاری تحت كنترل مشــترك و شــركت های 
وابســته این اســت كه باید بــه روش ارزش ویژه 
در متن ترازنامه گزارش شــوند. طبق اســتاندارد 
بين المللــی، ارزش ویــژه ی ناخالــص نداریــم. 
یعنی برای وابســته و مشــاركت تفاوتی نمی كند. 
سرقفلی را ما 20 ســاله مستهلك می كنيم و طبق 
اســتانداردهای بين المللی مستهلك نمي شود. هم 
طبق اســتاندارد های ایران و هــم بين المللی، باید 
ســاالنه آزمون كاهــش ارزش انجــام دهيم كه 
انجام نمی دهيم. در دارایی های نامشروط تفاوتی 
وجــود دارد. در خصوص امــالك و تجهيزات 
و ماشين آالت، اگر بشــود زمانی كه پياده سازی 
استانداردهای بين المللی را شروع می كنيم یك بار 
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تمــام دارایی هــا و بدهی های ثابت مــان تجدید 
ارزیابی شــود، خيلی خوب اســت و این می شود 
بهای تمام شده ی مفروض. بعد از تجدید ارزیابی، 
مبلغ بهای تمام شــده ی مفروض به دست مي آید. 
بعد می توانيم مدل بهای تمام شده را ادامه بدهيم و 
می توانيم ادامه ندهيم و تجدید ارزیابی كنيم. ولی 
اگر نشد كه حتماً همان ابتدا تجدید ارزیابی كنيم 
مبلغ دفتــری می تواند به عنوان بهای تمام شــده ی 
مفروض در نظر گرفته شــود. پس این دغدغه كه 
در صورت پياده ســازی IFRS همه ی دارایی های 
ثابت باید تجدید ارزیابی شــود، بي مورد است و 
الزامــی برای این مورد وجود نــدارد. در زمينه ی 
بدهی ها، همان نکته ی تسهيالت هم وجود دارد. 

یعنی آن طرف ســپرده های ســرمایه گذاری هاي 
مشــتریان را در بدهی داریم. همان طور كه برای 
دارایی ها قرار شــد در یادداشــت های توضيحی 
ارزش منصفانه شان افشا شود، همين موضوع برای 
بدهی ها هم وجــود دارد و باید ارزش منصفانه  ی 
بدهی های مالی هم در یادداشــت ها افشــا شــود. 
بدهی های مالی می تواند اوراق مشــتقه ای باشــد 
كه شركت تعهد كرده و از طریق ارزش منصفانه 
اندازه گيــری مي شــود و این ها در متــن ترازنامه 
ارزش منصفانه هســتند ولی اگر بدهی داریم كه  
به بهای مستهلك شــده گــزارش می كنيم ارزش 

منصفانه ی آن هم باید در یادداشت ها افشا شود.
در زمينه ی سپرده ی مشــتریان، عمده ی بحث 

این اســت كه اگــر این ها سررسيدشــان طوالنی 
است، باید ارزش فعلی محاسبه و ارزش منصفانه 

افشا شود.
در بحث بدهــی ماليات بر درآمــد ما دو نوع 
بدهی ســمت چپ خواهيم داشــت، یکی بدهی 
 )current tax( ماليات بر درآمد جاری اســت
این همان ماليات ابرازی اســت كه طبق اظهارنامه 
به آن رســيدیم و یکی هم بدهــی ماليات انتقالی 

است كه در مورد آن توضيح دادم.
در مورد ذخایر و ســایر بدهی ها تقریباً تفاوتی 
بين اســتاندارد ایران با استاندارد بين المللی وجود 
ندارد. یعنی اســتاندارد شــماره 4 ایران درباره ی 
ذخایر شبيه IAS37 است. تنها تفاوتی كه وجود 

دارد این اســت كــه اگر  ذخيره ای سررســيدش 
طوالنی باشد، اســتاندارد ایران گفته ارزش فعلی 
را باید بر اساس نرخ بهره ی بدون ریسك حساب 
كنيم ولی اســتانداردهای بين المللــی تأكيد دارد 
كــه ارزش فعلی باید بر حســب نرخ بهره ی بازار 
حساب شود. البته نرخ بهره ی بازاری كه متناسب 
بــا آن واحــد تجاری و تعریف شــده بر اســاس 

ریسك باشد.
در مورد سپرده های ســرمایه گذاری مدت دار 
هــم بحــث ارزش منصفانــه مطرح اســت و هم 
نحوه ی گزارشــگري كه باالخره آیا یك طبقه ی 
جــدا خواهد داشــت یا خير و آیا جــزو بدهي ها 

گزارش مي شود یا خير.

در مورد ذخيره ی مزایاي پایان خدمت كاركنان 
دو بحث مطرح اســت. یکي بحثي است كه روي 
ماليات انتقالي تأثير مي گــذارد. اگر در بانکي یا 
شركتي توافقي شده باشد كه كارمندان بيش تر از 
آن حداقل یك ماهي كه قانون مي گوید، ذخيره 
براي آن گرفته شــود یا پرداختي صورت بگيرد، 
معموالً چــون ميزان مالياتي بيــش از یك ماه را 
نمي پذیرند، باعث ماليات انتقالي خواهد شد. پس 
دوستاني كه ماليات انتقالي اندازه مي گيرند براي 
افرادي كه در شــركت یا بانك بيش از یك ماه 
ذخيره مي گيرند، باید به این موضوع دقت كنند.

ایــام  ذخيــره ی  دربــاره ی  بعــدي  موضــوع 
خدمت این اســت كه ما معمــوالً همان یك ماه 
را مي گيریــم و كار خاصــي نمي كنيــم. اما طبق 
اســتانداردهاي بين المللــي این ها باید مشــخص 
شــود كه سررســيدش چه زماني است. در یك 
اداره ی دولتي یا بانــك دولتي معموالً كارمندان 
تا ســال ســي ام باقي مي مانند، اما در شركت هاي 
خصوصــي، معمــوالً دوره ی تنــاوب كوتاه تري 
وجود دارد و ممکن است بعد از سه سال الیه هاي 
مدیریتي جابه جا شود یا بعد از پنج سال تغيير كند 
و تجربه نشــان داده كه مي تــوان این موضوع را 
تعييــن كرد. باید جدول هــاي نقدي را كه ظرف 
پنج سال آینده پرداخت مي شود برآورد و با نرخ 
مناســب تعدیل كرد. پس اگر بخواهيم استاندارد 
بين المللي را رعایت كنيم الزاماً به این معنا نيست 

كه همان یك ماه را در نظر بگيریم. 
بانك هایــي كــه صنــدوق بازنشستگي شــان، 
صنــدوق بازنشســتگي بانك هاســت، چــون در 
خصوص كســري صندوق بازنشستگي مسئوليت 
دارنــد، طــرح بازنشستگي شــان اصطالحاً طرح 
با مزایاي معين اســت. این بانك ها حتماً باید سهم 
خود را از كســري صندوق شناســایي و گزارش 
كنند. معموالً این اتفاق نمي افتد. البته این موضوع 
ارتباطــي بــه اســتاندارد بين المللي نــدارد و این 
شــركت ها و بانك ها هم اكنون نيز طبق استاندارد 
شماره 33 داخلي باید این كار را انجام مي دادند، 
كه انجام نمي شــده اســت. برخي از بانك ها این 

موضوع را به عنوان یك بند گزارش دارند. 
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صورت مالــي جدیدي كه اضافه شــده و من 
فقط درباره ی ساختار كلي آن حرف مي زنم این 
است كه ســتون هاي صورت تغييرات در حقوق 
صاحبان ســرمایه، اجزاي حقوق صاحبان سرمایه 
اســت. ردیف هاي این صورت تغييراتي است كه 
طي ســال اتفاق افتاده است. یعني ما از مانده هاي 
ابتداي دوره قبل از تجدید ارائه شــروع خواهيم 
كرد. تعدیالت سنواتي به آن اضافه و كم مي شود 
و مطمئناً باید برســيم به حقوق صاحبان ســرمایه 
بعــد از تجدید ارائه. این ردیــف باال حتماً باید با 
صورت هاي مالي كه آن بانك یا شــركت ســال 
گذشــته ارائه كرده بخواند چون قبل از آن است 
كه تعدیل ســنواتي روي آن اعمال می شود. بعد 
از اعمال تعدیل ســنواتي، مانده هاي اول دوره ی 
تجدید ارائه شــده به دســت مي آید و تغييرات را 
مي آوریم. تغييرات معموالً ســه دســته هســتند: 
یکي تغييراتي اســت كه در ســود جامــع رفته و 
شامل سود خالص یا سایر سود و زیان هاي جامع 
مي شود. بخشي ناشي از مبادالت مالکانه اي است 
كه بانك یا شركت با صاحبان سرمایه داشته مثل 
افزایش ســرمایه یا مثل تخصيص ســهام شركت 
اصلي  توســط شــركت فرعي كه نوعي مبادله ی 
مالکانــه اســت و یك ســري تغييرات كــه پایين 
گزارش مي شــود و تخصيصات یك دوره است. 
مثاًل تخصيــص به اندوخته كه منجــر به تغيير در 
مانده ی حقوق صاحبان ســرمایه نشده است ولي 
اجزاي آن حقوق صاحبان ســرمایه را تغيير داده 
اســت. اگر این صــورت مالي ارائه شــود، دیگر 
نيــازي به گردش حســاب ســود و زیان انباشــته 
نيست. اتفاقي كه سال گذشته افتاد این بود كه در 
نمونه ی بانك مركزي، ما هم گردش سود انباشته 
داشــتيم هم صورت تغييرات در حقوق صاحبان 
ســرمایه. یعني یــك موضوع را دو بــار گزارش 

مي كردیم. 
صورت هــاي جریان نقدي  قرار اســت از پنج 
طبقه تبدیل شــود به ســه طبقه: طبقه ی عملياتي، 
 ســرمایه گذاري،  و تأميــن مالــي. این جــا بایــد 
تکليف مــان را نســبت بــه آن دو طبقــه ی دیگر 
روشــن كنيم: یکــي ماليــات و یکي هــم بازده 

سرمایه گذاري ها. سود پرداختي بابت تأمين مالي 
و تکليف مالياتي مشخص اســت، جزو عملياتي 
اســت ولي به عنوان یك ردیــف جداگانه. یعني 
اگر شــما به زیر مجموعه ی طبقه ی عمليات توجه 
بفرمایيــد، جریان هاي نقدي حاصــل از عمليات 
براي این اســت كه صورت تطبيق تهيه مي شود. 
پایيِن آن، پرداخت ماليات بر درآمد اســت. یعني 
ماليات بر درآمد جزو فعاليت هاي عملياتي است 
ولي نباید در صــورت تطبيق برود و خودش باید 
ردیف جداگانــه در متن صــورت جریان نقدي 
داشــته باشــد. پس تکليف یك طبقه مشــخص 
شــد. طبقه ی دوم بازده ســرمایه گذاري ها و سود 
پرداختي بابت تأمين مالي شــامل چهار قلم است: 

 نقد دریافتــي بابت بهره،  نقد پرداختي بابت بهره، 
نقد دریافتي بابت ســود ســهام و  نقــد پرداختي  
بابت ســود ســهام. براي دریافتي ها )بهره یا سود 
ســهام(  اســتاندارد بين المللي دو راهکار مي دهد 
و مي گویــد شــما مي توانيــد این هــا را هم جزو 
فعاليت هــاي عملياتي گزارش كنيــد و هم جزو 
پرداختي هاي  براي  ســرمایه گذاري.  فعاليت هاي 
بهره یا ســهام هم راهــکار مي دهــد و مي گوید 
مي توانيــد جــزو تأمين مالــي یا جــزو عملياتي 
گزارش كنيد. پيشنهادي كه مي دهم این است كه 
پرداخت و دریافت بهره را ببریم جزو عملياتي و 
دریافت سود سهام را ببریم جزو سرمایه گذاري و 
پرداخت سود سهام را هم ببریم جزو تأمين مالي. 

اگر پرداخت بهره را جزو عملياتي ببریم، هم مثل 
ماليات باید یك ردیف جداگانه داشــته باشــد. 
صــورت جریان راحت تهيه مي شــود چون فقط 

كافي است پنج طبقه را به سه طبقه تبدیل كنيم.
چهار نوع ریســك در بانك ها باید افشــا شود 
و بانك هــا بــا ایــن چهار نــوع ریســك درگير 
هســتند: یکي بحث ریســك اعتباري است. این 
ریسك خطر وقوع زیان است به واسطه ی این كه 
مشــتریان ما به تعهدات شان عمل نکنند، یعني در 
سررســيد، افراد به تعهد عمل نکنند و اقســاط را 
پرداخت نکنند. به این ریســك ریسك اعتباري 
مي گوینــد. ریســك نقدینگي خطر این اســت 
كه خودمــان نتوانيم به تعهدات مــان عمل كنيم. 

ریســك بازار خطر وقوع زیان است به واسطه ی 
اینکه یك ســري عوامل مؤثر در بازار تغيير كند 
مثاًل اگر شــما دارایي ارزي یا بدهي ارزي دارید 
اگر نرخ ارز تغيير كند، چه تأثيري دارد. شما كه 
تسهيالت و آن طرف سپرده دارید، اگر نرخ بهره 
تغيير كند چه تأثيري مي گذارد. ریسك عملياتي 
هــم این اســت كه فرایندهــاي داخلي ســازمان 
درست كار نکند. مثاًل كميته ی حسابرسي خوبي 
وجود نداشته باشد یا كنترل هاي داخلي وظيفه ی 
خــود را به خوبي انجام ندهند. معموالً بانك ها در 
تهيــه ی ریســك اعتباري و ریســك نقدینگي و 
ریســك عملياتي مشکل خاصي نخواهند داشت. 

ولي ریسك بازار محاسبات پيچيده تري دارد. 


