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مرتضی اسدی
الهه مهدوی ثابت

ذخیرهگیری حسابداری در چارچوب زیان اعتباری مورد انتظار:
استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی  9در بازارهای نوظهور و اقتصادهای
در حال توسعه  -مجموعهای از پیشنهادها در حوزه سیاستگذاری
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این نوشتار چکیدهای است از ترجمه پژوهش و نظرسنجی انجامشده توسط بانک جهانی با عنوان «استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی 9
) (IFRS 9در بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال توسعه ،مجموعهای از پیشنهادها در حوز ه سیاستگذاری» که متن اصلی و ترجمه متن کامل
آن در مرکز اطالعرسانی اینترنتی حسابرس صفحه «ضمیمه حسابرس» در دسترس است.
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گذار به استاندارد بینالمللی گزارشگری  9و تغییرات
ایجادی آن

در سال  ،2009گروه بیست ) (G-20در نشست لندن خود
به استانداردگذاران حسابداری توصیه کرد که «شناسایی
ذخایر زیان وام در حسابداری را با گنجاندن طیف وسیعتری
از اطالعات اعتباری تقویت کنند» ) .(G20 2009هیئت
استانداردهای بینالمللی حسابداری )(IASB
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در

واکنش به آن ،استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی
 2 (IFRS 9) 9را در جوالی سال  2014صادر کرد .این
استاندارد جدید که در ژانویه سال  2018اجرایی شد سه تغییر
عمده را ایجاد کرد:
تغییر ( 1طبقهبندی و اندازهگیری) :استاندارد بینالمللی
گزارشگری مالی  9برای شناسایی و اندازهگیری کاهش
ارزش وامها و دریافتنیهایی که به بهای تمامشده مستهلک
شده یا به ارزش منصفانه از طریق سایر اقالم سود و زیان
ب جدیدی را معرفی
جامع ،اندازهگیری میشوند ،چارچو 
کرد .استاندارد بینالمللی حسابداری  39از رویکرد زیان
تحملشده 3استفاده کرد ،که در آن ،زیان صرف ًا زمانی
شناسایی میشود که رویداد محرکی اتفاق بیفتد .این امر
به شناسایی بسیار کم و دیرهنگام زیانهای وام منجر شد.
مطابق استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی  9بانکها ملزم
به شناسایی زودتر زیانها در چرخه اعتباری ،حتی در مرحله
اعطای وام و بهروزرسانی آنها در هر تاریخ گزارشگری
برای نشان دادن تغییرات در ریسک اعتباری هستند .دیگر
شناسایی کاهش ارزش مبتنی بر رویداد گذشته مولد زیان
نیست ،بلکه به زیان اعتباری بالقوه نسبت داده میشود.
نیازی به شواهد عینی کاهش ارزش نیست ،زیرا تجربه
نشان میدهد که عوامل تعیینکننده زیانهای اعتباری خیلی
نشان دادن زیانها میکنند .بنابراین ،تغییر از رویکرد زیان
اعتباری تحملشده به رویکرد زیان اعتباری موردانتظار
بر زمانبندی ذخیرهگیری اثر میگذارد.
تغییر ( 2مدل کاهش ارزش) :زیان اعتباری موردانتظار
به سه مرحله تخصیص مییابد ،که پیامدهایی برای
ذخیرهگیری حسابداری دارد ،بهخصوص زمانی که افول

از زمان شناسایی اولیه بهطور قابل مالحظهای افزایش نیافته
باشد ،زیان اعتباری موردانتظار از رویدادهای نکولی محاسبه
میشود که در عرض  12ماه پس از دوره گزارشگری (مرحله
 )1امکانپذیر است .اگر از زمان شناسایی اولیه (مرحله )2
افزایش قابل مالحظهای در ریسک اعتباری )(SICR
5

وجود داشته باشد ،ذخیره زیان وام باید نشاندهنده

زیان اعتباری موردانتظار در طول عمر ،شامل اطالعات
آیندهنگرانه (ازجمله متغیرهای اقتصاد کالن نظیر تولید
ناخالص داخلی [ 6 ]GDPو نرخ بیکاری) باشد .مرحله 3
وامهای با کیفیت اعتباری کاهشیافته است.
تغییر ( 3حسابداری مصونسازی) :استاندارد بینالمللی
گزارشگری مالی  9این امکان را میدهد تا آسیبپذیری در
7

مقابل ریسکهای بیشتری مصونسازی شده و معیار جدیدی
برای حسابداری مصونسازی وضع شود که تا حدودی از
پیچیدگی کمتری برخوردار است و با شیوهای که واحدهای
تجاری ریسکهای خود را تحت استاندارد بینالمللی
حسابداری  39مدیریت میکنند ،همسوتر است .شرکتهایی
که در گذشته با استفاده از حسابداری مصونسازی به خاطر
پیچیدگی آن رد شدهاند و آنهایی که مایل به سادهسازی،
پاالیش ،یا بسط حسابداری مصونسازی موجود خود هستند
ممکن است الزامات جدید مصونسازی را انعطافپذیرتر از
الزامات استاندارد بینالمللی حسابداری  39بدانند.

چالشــهای پیادهســازی اســتاندارد بینالمللــی
گزارشگری مالی 9

براساس نظرسنجی و تعدادی جلسات دوجانبه با نهادهای ناظر
بانکی منتخب ،پیادهسازی استاندارد بینالمللی گزارشگری
مالی  9در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه و
اقتصادهای پیشرفته بررسی گردید.
نظرســنجی فوق چالشهای عمدهای را نشــان میدهد که
نهادهای ناظر بانکی و بانکها در طول پیادهســازی اســتاندارد
بینالمللــی گزارشــگری مالی  9با آنها مواجهند .دسترســی
به دادههــا و کیفیت پایین دادهها ســبب میشــوند که براورد
زیانهای اعتباری موردانتظار دشــوار شود .برای آنکه بتوان با
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پیش از آنکه وامها وارد نکول تجمعی 4شوند شروع به

بااهمیتی در کیفیت دارایی وجود دارد .اگر ریسک اعتباری

3

سازوکارهای قوی راهبری در بانکها ،و آشنایی با مدلسازی

استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی 9
سه تغییر عمده را ایجاد کرد
• تغییر  1طبقهبندی و اندازهگیری
• تغییر  2مدل کاهش ارزش
• تغییر  3حسابداری مصونسازی

ریســک اعتباری در بانکها و کارکنان نظارتی است که برای
پیادهســازی موثر اســتاندارد بینالمللی گزارشگری مالی 9
باید وجود داشته باشند.
اگر این پیششرطها وجود نداشته باشند ،بازارهای نوظهور
و اقتصادهای در حال توســعه نباید برای پیادهسازی استاندارد
بینالمللی گزارشــگری مالی  9تعجیل کنند .بازارهای نوظهور
ی خود را قبل
و اقتصادهای در حال توســعه باید ظرفیت نظارت 
از اختصاص منابع به پذیرش استاندارد بینالمللی گزارشگری
مالی  ،9بهبود بخشند.
تعریــف محدوده کاربرد اســتاندارد بینالمللی گزارشــگری
مالی  ،9یک انتخاب مهم اســت .در این خصوص گزینههای
مختلف سیاستی در مورد اینکه آیا الزامات استاندارد بینالمللی
گزارشــگری مالی  9برای همه یا بخشــی از جمعیت گسترده
بانکها اعمالشــود یا خیر ،مورد بررســی قرار گرفت .هر یک

ریسک مدلســازی مقابله نمود ،اتکای بیش از حد به قضاوت

از گزینههای فوق مزایا و معایــب خاص خود را دارد ،اما مهم

مدیریتی وجــود دارد که ناظران محدود کردن این ریســک را

است که از شــرایط عادالنه بازی اطمینان حاصل نموده ،و از

چالشبرانگیــز میدانند .ظرفیــت محدود کارکنان از ســوی

آثار بالقوه آربیتراژ نظارتی اجتناب شود.

مســئوالن در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توســعه

بــا توجــه به اینکــه  69درصد پاســخدهندگان ریســک

از بررسی کافی مدل اعتبارســنجی بانکها و ورودیهای دادهها

مدلســازی را چالش اصلی پیادهسازی استاندارد بینالمللی

جلوگیری میکند .اکثر ناظران کوشــیدهاند تا تاثیر اســتاندارد

گزارشــگری مالی  9بیــان کردنــد ،از این رو قویــ ًا توصیه

بینالمللی گزارشــگری مالی  9بر بانکها را (بهعنوان مثال ،از

میشــود که نهادهای ناظــر بانکی در بازارهــای نوظهور و

طریق سازوکارهای گذار) ،کاهش دهند.

اقتصادهای درحال توسعه ،در توسعه مهارتهای کمیسازی،

پیشنهادهایی در حوزه سیاستگذاری

شــیوع کوویــد  19انگیزهای بــرای به تعویــق انداختن

پیادهســازی اســتاندارد بینالمللی گزارشــگری مالی  9در
برخی قلمروهای حاکمیتی شــده است .برخی کشورها باور
دارند که این همهگیری زمان مناسبی برای حرکت به سوی
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اســتاندارد بینالمللی گزارشگری مالی  9نیست ،زیرا چنین

ســرمایهگذاری کنند .بــا آگاهی از محدودیتهــای بودجهای

متقاعدکننده ،راهکارهای نسبت ًا سادهای پیشنهاد شده است.
او ً
ال ،بهتر اســت که بخش بزرگــی از کمکهای فنی از طرق

راهحلهــای فناوری اطالعات انجام شــود .ثانیــ ًا ،چرخش
کارکنان بین بخشهای ثبات مالی و نظارت سبب تنوع تجربه
آنها شده و از رویکردهای خودسرانه اجتناب میشود .ثالث ًا،

تصمیمــی زیانهای اعتبــاری اضافی را تشــدید میکند ،و

برنامههــای کاربردی فنــاوری نظارتی ،جمــعاوری دادهها

بهنوبه خود سبب تضعیف موقعیت سرمایه بانکها و تضعیف

و کنترلهای کیفیــت را ارتقا میبخشــند .برنامههای مذکور

توانایی آنهــا در حمایت از اقتصاد میشــود .علیرغم آثار

همچنین میتوانند در ثبت اعتبار مرکزی و استخراج نرخهای

دورهای اســتاندارد بینالمللی گزارشــگری مالی  ،9به نظر

پیشفرض تاریخی و انتشار اطالعات احتمال نکول ،ازجمله

میرســد ،تصمیم دربــاره زمانبنــدی ،نیازمنــد ارزیابی

نحوه طبقهبندی وامگیرنده که توســط وامدهندگان مختلف

گستردهتر پیششــرطهایی نظیر کیفیت حرفه حسابرسی،

مورد استفاده قرار میگیرد ،به بانکها در ایجاد مدلهای زیان
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اعتباری موردانتظار یاریرسانند.

افزایش قابل مالحظه در ریسک اعتباری محتمل است یا خیر.

رهنمــود نظارتــی احتیاطــی بایــد چگونگــی اطمینان از

برگشــت از مرحله  2به مرحله  1باید بر اساس سابقه عملکرد

یکنواختــی معیارهای طبقهبندی اعتبــار و فرایند مرحلهبندی

پرداخت بهروز و بهموقع و نه بر اساس شرایط قراردادی اصالح

استاندارد بینالمللی گزارشــگری مالی  9را روشن کند .اگرچه

شــده باشد .نهادهای ناظر بانکی باید اطمینان حاصل کنند که

تجارب میدانی نشان میدهند که همسویی کامل در این زمینه

نه بانکها و نه وامگیرندگان هر دو تحت فشار اشخاص وابسته،

چندان ضروری نیســت ،اما هر دارایی احتیاطی 8باید با یکی

از این اقدامات سوء استفاده نکنند.

از ســه مرحله اســتاندارد بینالمللی گزارشگری مالی  9تطابق
داشته باشد.

ســپرهای ســرمایه و ســازوکارهای گــذار ابزارهای اصلی
مقابله با اثر دورهای اســتاندارد بینالمللی گزارشــگری مالی

پشتوانههای احتیاطی ســبب حفظ نسبت پوششی در برابر

 9هســتند .چنانچه ترازنامه اولیه بانــک در اولین روز اعمال

اختیارها و انتخابهای نامناسب مدل میشوند ،اما پشتوانههای

استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی  ،9در مقایسه با ترازنامه

فوق باید براساس شواهد آماری نرخهای بازیابی تنظیم شوند.

پایانی روز قبل ،نشــاندهنده کاهش نســبت سرمایه عادی

حذف به موقع وامهای غیرقابل وصول ســبب تقویت ترازنامه

الیــه  1درنتیجه افزایش زیان اعتباری موردانتظار باشــد ،در

بانکها میشود و به بانکها اجازه میدهد تا روی کسبوکارشان،

این صورت بانک باید اجازه داشــته باشــد که بخشی از زیان

یعنی ،وامدهی به اقتصاد ،تمرکز مجدد کنند.

اعتباری موردانتظار افزایشیافته را در نســبت سرمایه عادی

ورود و خروج به و از مراحــل  2و  3ابزارهای مالی ،نیازمند

الیه  1خود برای دوره گذار لحــاظ کند .قلمروهای حاکمیتی

نظارت اســت .بانکها و وامگیرندگان خصوص ًا در طول بحران

برای ســالهای  2020و  2021ممکن اســت بــه بانکها اجازه

همهگیری فعلی ،بیشتر تمایل دارند که شرایط و ضوابط وامها

دهند تا  %100مبلغ تعدیلگذار را به نسبت سرمایه عادی الیه

را تغییــر دهند (تجدید ســاختار کنند) .البتــه مذاکره مجدد یا

 1اضافه کنند.

ختم نمیشــود ،اما بانکها را ملزم میکند تا ارزیابی کنند که آیا

پانوشتها:

اصالح جریانهای نقدی قراردادی لزوم ًا به افت کیفیت دارایی

1- International Accounting Standards Board
2- International Financial Reporting Standard
3- Incurred Loss Approach
4- Cumulative Delinquency
)5- Significant Increase of Credit Risk (SICR
)6- Gross Domestic Product (GDP

پیادهسازی موثر استاندارد بینالمللی

7- Exposure

گزارشگری مالی ،9
نیازمند ارزیابی گستردهتر پیششرطهایی
سازوکارهای قوی راهبری در بانکها و آشنایی
با مدلسازی ریسک اعتباری در بانکها و
کارکنان نظارتی است
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نظیر کیفیت حرفه حسابرسی،

8- Prudential Bucket

