
 

 

 برای نظام بانکی رومانی RASو  IFRSعملکرد بانکی تحلیل تطبیقی 

 

 چکیده 

ها به ثبات نظام مالی در حالت مؤسسات اعتباری نقش کلیدی در نظام مالی اقتصاد کشور دارند و درستی عملکرد آن 

داده  است.  وابسته  فراهم کلی  مالی  شاخصهای  بانکی  مالی  اظهارات  توسط  قبال وضعیت شده  در  را  ارزشی  با  های 

راین، اظهارات مالی منابع ضروری اطالعات مالی برای  بکنند. عالوه اقتصادی برای یک دوره زمانی مشخص ارائه می 

انتظارات و رفتار آن  بر  اقتصادی و غیره( هستند که  اقتصادی )جمعیت، عوامل  ها درنتیجه  تصمیم گیران در سطح 

گزارش  چارچوب  هستند.  تأثیرگذار  اقتصادی  رشد  بر  استانداردهای  تأثیرگذاری  تا  دارد  نظر  در  نظارتی  های 

خاصی را تنظیم کند که بتواند ارائه منصفانه وضعیت مالی و عملکرد مؤسسات اعتباری را تضمین کند. نویسی  گزارش 

گزارش  استانداردهای  به این  دوره نویسی  به صورت  پیچیده ای  مالی  ابزارهای  با  سازگاری  تضمین  شناسایی  منظور  تر، 

ها توسط کاربران را  راحتی پردازش شوند و درک آن ها با هدف ارائه اطالعات مالی درروشی که بتواند به کارآمد ریسک 

نویسی مالی  سازی و هماهنگی استانداردهای گزارش یابند. کشور رومانی هدف دارد تا عادی راحت تر کند،  بهبود می 

منظور تضمین ارائه منصفانه و مقایسه پذیری وضعیت مالی و عملکرد مؤسسات اعتباری با مؤسسات مالی  خود را، به 

سر دنیا در حوزه گسترش پیوسته بازارهای مالی، در دستور کار قرار دهد. بانک مرکزی رومانی تنظیم اظهارات سرتا

مقرر    IMF-EU-IFIبا    2009آمده در سال  دستنامه به بر اساس توافق  2012ژانویه    1از    IFRSمالی فردی را تحت  

از   گذار  تأثیر  مقاله  این  است.  به  )RASکرده  رومانی(  حسابداری  گزارش )IRFSاستانداردهای  نویسی  استانداردهای 

ها اظهارات منظور شناسایی تفاوت کند. به المللی( را بر وضعیت مالی و عملکرد مؤسسات اعتباری مطالعه می مالی بین 

ها تحلیل کردیم. این پژوهش  های آن در نظر گرفتن میزان دارایی   بانک رومانی با  5را برای    2011مالی سال مالی  



شود. یکی  های کلیدی را شامل می های بانکی با تأکید بر یافته ها و بدهی های اصلی دارایی تحلیل تطبیقی ارائه مؤلفه 

مهم  جنبه از  شناساییترین  مدل  های  تحت  مقررات  تعیین  به  الز  IFRSشده  با  سازگاری  است.    NBRامات  مرتبط 

 های احتیاطی مشخص شدند.شده و جنبه بررسی

 

 ی اطیالزام احت ;IIIبازل  ؛ یموسسات مال ؛ یگزارش مال  ;IFRS :یدیکلمات کل

 

 مقدمه. 1

جوالی   مقررات  2002در  اروپا  اتحادیه  کم   1606/2002،  و  کارآمد  عملکرد  هدف  با  از  را  محافظت  هزینه 

شرکت سرمایه کرد.  مالی صادر  بازارهای  در  اطمینان  تضمین  و  آن گذاران  تضامنات  که  تنظیم هایی  بازار  در  شده  ها 

نویسی مالی  شده مطابق با استانداردهای گزارش اروپا فهرست شده باشند نیازمند تهیه اظهارات مالی تلفیق   اتحادیه 

که به نهادهای مختلف امکان تهیه اظهارات  208/2005بودند. این ابتکار از طریق مقررات  2005المللی از سال بین

کرد، به یک اقدام ملی تبدیل  را ارائه می  2006المللی از سال  نویسی مالی بینمالی بر اساس استانداردهای گزارش 

و   کشور  حسابداری  استانداردهای  با  مطابق  مالی  اظهارات  مجموعه  یک  تا  شدند  موظف  مالی  مؤسسات  شد. 

استانداردهای گزارش ای دیگر در مطابمجموعه  با  بین قت  مالی  آن  نویسی  از  کاربران دیگر که در خارج  برای  المللی 

ژانویه   آغاز  با  کنند.  تهیه  دارند  قرار  قابل به   IFRS  2012منطقه  کامل  این صورت  باید  مالی  مؤسسات  و  شده  اجرا 

 د. کارگیرنهنگام انجام و ثبت هر تراکنشی به  استانداردها را بر مبنای روزانه 

سازی  گذاری نظام بانکی رومانی راهبرد پیاده عنوان نهاد نظارتی و قانون بانک مرکزی رومانی مطابق با ظرفیت خود به 

IFRS    برنامه هماهنگی مقررات پیاده  2010را در این  از مشخصات اصلی  بود.  پذیرفت. یکی    NBRسازی تدریجی 

ها تهیه و به بخش مشاوره عمومی ارسال شده توسط بانکهای گزارش های الزم را برای ارزیابی حساب حسابصورت

اهداف   با  تا  بانککرد  برنامه احتیاطی  باید  خود  طرف  از  مالی  مؤسسات  شود.  هماهنگ  عملی  ها  برای    NBRهای 



شده را تهیه و به تأیید  نظارت  2011سازی دقیقاً توسط بانک مرکزی در سال  و اینکه کدام پیاده   IFRSسازی  پیاده

 انند. برس 

های نگرانی بانک مرکزی بوده  یکی از حوزه   IFRSسازی  پیاده   NBRکند که از دیدگاه  بیان می (  2011ایسارسکو )

دارایی است کافی  و  مناسب  سنجش  چراکه  بدهی،  پیشها،  اعتباری  مؤسسات  سهامداران  ویژه  ارزش  و  نیازهای  ها 

 های احتیاطی واقعی هستند.ضروری برای محاسبه شاخص

تضمین سازگاری، ثبات و شفافیت در بخش بانکی، بین اظهارات مالی    IFRSکارگیری الزامات مهم دیگر برای به دلیل  

برای اطالعات مالی فراهم  انفرادی  )تلفیقی و  برای اهداف نظارتی، اهداف    FSشده، است  منتشرشده، اطالعات مالی 

 ارن اطالعات و همچنین هزینه سرمایه را کاهش دهد.رود تا عدم تق انتظار می  IFRSسازی مالیاتی و غیره(. پیاده 

روزرسانی چارچوب مقرراتی  نشان دهد به   IFRSسازی کارآمد  های بسیاری که بانک مرکزی باید در قبال پیاده چالش

ها، نویسی /حسابداری داخلی توسط بانکهای گزارش روزرسانی سیستمنویسی نظارتی و غیره(، به )حسابداری، گزارش 

بانک آموز در  کارکنان  شدن  ش  گزارش  برای  که  اطالعاتی  سری  در  سازگاری  وجود  عدم  نظارتی،  نهادهای  و  ها 

 موردنیاز هستند.  NBRای از اطالعات به  مجموعه 

 

 مرور مقاالت. 2

نویسنده دشواری چندی به ن  در  اروپا  اتحادیه  از کشورهای  را  مالی  مطالعه    IFRSکارگیری  های پیش روی مؤسسات 

های عمده در نظر گرفته  عنوان چالشسازی به و راهنمایی ناکافی برای پیاده   IFRSکردند و دریافتند که پیچیدگی  

 (.2006توماشوسکی،-گورنیک   ؛ جرماکوویج و2006؛ هوگندوم، 2004شوند )الرسون و استریت، می 

طور معناداری متفاوت هستند. شده است اما نتایج به بر هزینه سرمایه مطالعاتی انجام   IFRSدر مورد انتظارات تأثیر  

( گورنیک(  2006داسکه  و  ) -و جرماکوویچ  پذیرش  (  2006توماشوسکی  که  گرفتند  کاهش    IFRSنتیجه  به  منجر 

نمی  درحالی سرمایه  )شود،  لی  می (  2010که  نظر  پیاده در  که  هزینه    IFRSسازی  گیرد  در  معناداری  کاهش  باعث 

 سرمایه خواهد شد.



-بوده است. گبهارت و نووتنی   IFRSسازی  ها در پیاده ترین چالشها تغییر مدل محاسبات یکی از مهم در مورد بانک 

کشور اتحادیه اروپا مطالعه کردند و   12ها در را بر کیفیت حسابداری بانک IFRSامدهای پذیرش پی( 2011فارکاس )

 آینده خواهد شد.های وجودآمده منجر به شناخت با تأخیر زیان نتیجه گرفتند که استفاده از رویکرد زیان به 

سال   از    KPMG  2007در  نظرسنجی  با    18یک  مطابقت  در  که  داد  انجام  اروپا  اتحادیه  بزرگ    IFRSبانک 

صورت معناداری در مقایسه با اندازه  به   IFRSکردند و نتیجه گرفت که اندازه اظهارات ساالنه تحت  نویسی می گزارش 

شده در نظر گرفتن مقررات جمعی  یافته است. نتیجه مهم مطالعه انجام اظهارات تحت اصول حسابداری ملی افزایش 

ها آمده بود. در اینجا تفاوت معناداری بین بانک دستها به امهای نقدینگی بر ودر برابر فردی بوده که درنتیجه تست 

 شناسایی شد.% 87.8تا %  3عنوان درصدی از مقررات جمعی از به 

ایرلند و ایتالیا مطالعه کردند و چندین موضوع را درباره    IFRSسازی  اده پی(  2008دان و همکاران )  را در بریتانیا، 

خاطر  به  کردند.  کشف  کارکنان  مهارت   آموزش  نیازمند  و  فنی  بسیار  ویژه  استانداردهای  بودند، اینکه  خاصی  های 

ها بهره ببرند. یکی از موضوعات مؤسسات مالی غالباً با مشاوران خارجی قرارداد بسته تا از دانش تخصصی و مهارت آن 

 سازی بود. های طراحی و پیاده های اطالعاتی با تمرکز بر فرآیندهای جدید و مدل اصلی پذیرفتن سیستم 

انجام داد.    2011و    2010های  چندین مطالعه در سال  KPMGبر نظام بانکی رومانی،   IFRSسازی  درباره تأثیر پیاده 

تفاوت شناسایی  بر  مطالعات  و  این  ملی  مقررات حسابداری  الزامات  بین  بر    IFRSهای  را  آن  تأثیر  و  بودند  متمرکز 

اندازه بانک  ویژه  ارزش  و  کردند درآمد  )گیری  گرکو  پیاده الش چ(  2011.  از    IFRSسازی  های  بانکی  بخش  برای  را 

های  و آموزش کارکنان و تأکید بر اهمیت قضاوت   ITهای سیستم  دیدگاه مدیریت و حسابرسان در ارتباط با چالش 

درحالیحرفه  کرد،  تحلیل  )ای  و همکاران  یوناسکو  مدیرعامالن شرکت(  2011که  رومانی  نظرات  های فهرست شده 

الزامات   )   IFRSدرباره  همکاران  و  بونئا  کرد.  بررسی  درباره  (  2011را  رومانی  در  را  حسابداری  متخصصان  دیدگاه 

دهندگان بر این باورند که  ها بررسی کرد و دریافت که بیش از نیمی از پاسخSMEبرای    IFRSسازی  پتانسیل پیاده 

کنو ساده مقررات  از  قبولی  قابل  سطح  برای  نی  را  نمی   SMEسازی  فراهم  سیستم  ها  علت  همین  به  و  کند 

 تری برای این نهادها موردنیاز است. نویسی ساده گزارش 
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منظور دستیابی به هدف این مطالعه، نمونه پنج مؤسسه مالی از نظام بانکی رومانی انتخاب شدند. ضابطه گزینش  به 

بانک داده اندازه  موجودیت  و  دارایی  لحاظ  به  مالی  ها  اظهارات  بود.  مالی  با  گزارش   RASهای  مطابق    IFRSنویسی 

 ها مقایسه شدند.ها و بدهی های موجود در میزان داراییمنظور مشخص کردن تفاوتبه 

هدف  مقاله  این  نتایج،  کردن  مشخص  یافته   با  علت  تا  تحت  دارد  شده  مالی  ارقام  با  مرتبط  را    IFRSو    RASهای 

رویدادهای   شناسایی  و  موجود  نقدینگی  سنجش  گرفتن  نظر  با  مقررات  انجام  اصلی  تمایل  حوزه  کند.  توصیف 

 کننده است. تقویت 

نویسی و استفاده از روش نرخ  شده تحت هر دو الزام گزارش اوراق قرضه، ارزش ویژه و نتایج گزارش این مقاله به ارزش 

 بهره مؤثر، مالیات معوقه و کمیسیون ها نگاهی خواهد داشت.

ها باارزش منصفانه است. مسائلی به لحاظ نوسان  تشخیص اولیه و ارزشیابی مجدد دارایی   IFRSیکی از الزامات مهم  

 های احتیاطی ایجاد کند. هایی به لحاظ جنبه ها ممکن است به وجود آمده و نگرانی ییشدید دارا
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IFRS   منظور تشخیص مقررات شرایط ضروری باید برآورده شوند. اثبات  نیازمند اقدامات ویژه برای مقررات است. به

نفی بر ارزش جریانات نقدینگی مدنظر  هدف باید از رویدادهای تشدیدکننده حاصل شود. این رویداد باید به تأثیری م

 ها( منجر شود. آینده )یک دارایی یا مجموعه دارایی 

بر   می   IFRSبنا  مالی  مؤسسه  دارایی یک  برای  مقررات جمعی  کند.  برقرار  را  یا جمعی  ویژه  مقررات  که  تواند  هایی 

نظر گرفته نمی به  فردی معنادار در  مزایای مدنظر صورت  بر  )اما ممکن است  توسط دیگر دارایی   شوند  ها تولیدشده 

دارایی  مجموعه  یا  باشند(  می تأثیرگذار  برقرار  باشند  مشابهی  ریسک  نمایه  با  درحالی ها  برای  شود،  ویژه  مقررات  که 

شده است ها اثبات کاهش بها شناساییشوند که برای آن هایی که به لحاظ فردی حائز اهمیت در نظر گرفته می دارایی 

 شوند. برقرار می 



 شوند:کارگیری این مدل شامل موارد زیر می اجزای اصلی در به 

 هستند؛ دکننده یتشد  یدادهایکه متأثر از رو  ییهایی مجموعه دارا ای هایی دارا ییشناسا •

 آن؛  ی ابیبا ارزش قابل باز یارزش حسابدار سهیبا مقا ی نگ یبه کار بردن تست نقد  •

تا انتظار داشته    یلیدال  دهند ی که نشان م  یامشاهدهقابل   یها)داده   کنندهع یی تش  ی دادهایرو  ییشناسا  • وجود دارد 

 (.افتیکاهش خواهند  هاییمجموعه دارا ا ی ییدارا  کیمرتبط با  ینگ ینقد  اناتیجر میباش 

 :شوند ی برقرار م ریبا به کاربردن ضوابط ز یاعتبار سک یر یبرا  ژهی، مقررات و3/2009شماره  NBRبا مقررات  مطابق

  ی مدل برا  ن یاستدالل شود که ا  توان ی م  دگاه ید  ن یبرقرارشده و از ا  ی )مقررات با کاهش عملکرد مال  یعملکرد مال   •

 (؛ شودی نظر گرفته نم در  ، یمال یهای مورد دشوار نیدر ا   دکننده،یتشد   یدادهایرو

 خدمات وام؛  •

است که توسط  ی% ارزش 100و ارزش مقررات   شدهیبند دسته  ان یصورت ز)که در آن وام به  ی قضاوت  یروندها جادیا •

 ضمانت پوشش داده نشده است(.  کی

عنوان معیار احتیاطی برای  اگر مقررات حسابداری کمتر از مقررات احتیاطی باشند، آنگاه این تفاوت از منابع مالی به 

هایی بین مقررات شده، تفاوت شود. برای نمونه در نظر گرفته تضمین سرمایه سازی کافی مؤسسه اعتباری کاسته می 

RAS  وIFRS    تواند ناشی از تعریف نقدینگی یا در نظر  ها می شوند. این تفاوت می وجود دارد، اما در هر دو مسیر انجام

به جریانات   IFRSکه  شود درحالی وثیقه با میزان ارزش فروش خود در نظر گرفته می   RASگرفتن وثیقه باشند. بنا بر  

اند نگاه  یداکرده شوند و آنهاییکه در نرخ بهره مؤثر تخفیف پنقدینگی برآورد شده آینده که توسط وثیقه تضمین می 

گیرند و درآمدهای  های نادرستی را برای شناسایی رویدادهای تشدیدکننده به کار می کند. مؤسسات اعتباری شیوه می 

به بهره آن  از  باال و بعد  از به وجود آمدن رویداد تشدیدکننده دست  باال در نظر گرفته  ها قبل  وجودآمدن آن دست 

بر  می  بنا  اعتبار  IFRSبه    RASاز    برنامه گذار  NBRشوند.  های داخلی خود را برای مشخص  باید مدلی  مؤسسات 

شوند توسعه و به کار بگیرند. بحران مالی کنونی نشان کردن مقرراتی که باید توسط نهاد نظارتی صحت سنجی می 

برای مؤسسات   ای شدیدی دارد. داده است که به کار گرفتن این مدل باعث شناخت دیرهنگام زیان شده و تأثیر دوره 



شده برای افزایش ارزش، ارزش کمتری تحت شده، ابزارهای مالی موجود برای فروش و حفظ اعتباری در نظر گرفته 

 درنتیجه ارزشیابی مجدد و ثبت آن در ارزش منصفانه دارند. IFRSنویسی  گزارش 

 

 افزایش قیمت بازار . IFRSدوره چرخشی فعاالنه  : 1شکل 

از معیار ارزش منصفانه  نشان داده   1طور که در شکل  همان و نوسان    به دوره چرخشی فعاالنه   IFRSشده، استفاده 

اقدام احتیاطی استفاده ها منجر می شدید دارایی ارائه شود. درنتیجه،  شده در ارزش شده و تمام سودهای حسابداری 

به  به منصفانه  پایدار(  )منابع  مقرر  سرمایه  به عنوان  مثال  یا طور  سود  موجودی   عنوان  نظر  زیان  در  فروش  آماده  های 

نمی  به گرفته  بازل  شوند.  وضعیت،  این  می   IIIمنظور سنجش  ارائه  را  برگشتی  میانگیر چرخش  افزایش  یک  که  کند 

منظور کاهش احتمال گسترش ترازنامه و کاهش الزامات سرمایه در طول  سرمایه در طول شرایط رونق اقتصادی را به 

 کند.ظور کاهش فشار برای متراکم شدن ترازنامه برقرار می منرکود اقتصادی را به 

نسبت   IFRSنویسی  های مؤسسات اعتباری تحت الزامات گزارش شده، ارزش مجموع وام درباره اظهارات مالی تحلیل 

بینی مقررات ها تفاوت موجود در نحوی پیش اند. یکی از علتشدهبیشتر در نظر گرفته   RASنویسی  به الزامات گزارش 

ها به در نظر گرفتن دارایی   IFRSتوانند با الزام  طور که قبالً ذکر شد. افزایش در ارزش می است، افزایش یا کاهش آن 

شود.  ها و مقادیر پیش از آن ایجاد می خارج از ترازنامه تعریف شود، اما تفاوت مثبت اصلی به نظر با شناخت بدهی



تنها دلیل تمایل احتیاطی یا مالی بلکه شرایط بازار نیز است چراکه سهم بازار  های بانکی نه نگاه به ارزش مجموع وام 

 ها به دست آید. تواند از دیدگاه ضابطه مجموعه وامیک مؤسسه اعتباری می 

گزارش   الزامات  تحت  ویژه  ارزش  است چراکه    RASنویسی  میزان  برای میزان    IFRSکمتر  مثبت  تعدیالت  نیازمند 

 نویسی برای اقتصاد در شرایط تورم شدید است.است که بیانگر گزارش  2003تورم تا سال 

گزارش  الزامات  نتیجه  تحت  وضع   IFRSشده  مقررات  بر  تعدیالت  علت  به  ابزاراصوالً  بر  وام شده  مالی  یا های  و  ها 

ثبتموجودی  فروش  آماده  مالی  های  اظهارات  در  انجام RASشده  اصالحات  کمیسیون ،  برای  وام  شده  امور  های 

شده سرمایه  ای را که برای تخفیف جریان تضمین شده با استفاده از بیشتر است. روش نرخ بهره مؤثر نرخ بهره محاسبه 

شده در شناخت اولیه  مدنظر ابزارهای مالی برای برابر کردن میزان شناسایی  اصلی و جریانات نقدینگی از طریق عمر

نویسی برای مشخص کردن درآمد و هزینه سود  کند. این نرخ برای در هر تاریخ گزارش ضروری است را محاسبه می 

می  استفاده  دوره  آن  اولی برای  تشخیص  در  منصفانه  ارزش  از  استفاده  مدل  این  گرفتن  بکار  در  جریانات شود.  ه، 

 ها باید در نظر گرفته شود. ها یا بدهیمانده و عامل مدنظر دارایی نقدینگی تخمینی، ارزش باقی

 

 گیرینتیجه. 5

سازی بازارهای مالی اهمیت المللی کردن عملیات بانکی در حوزه جهانیهای اقتصادی و مالی به سمت بین پیشرفت

رو، بعد از بحران مالی سال گذشته،  کند. ازاینها را بارز میایج فعالیتویژه به لحاظ سنجش و ارائه نتاطالعات مالی به 

به  دنیا  سراسر  در  حسابداری  قوانین  کردن  هماهنگ  برای  بیشتری  مالی  فشارهای  اطالعات  برای  مبنایی  عنوان 

 وجودآمده است.منتشرشده به 

به  خود  ظرفیت  برحسب  رومانی،  مرکزی  بانک  شرایط،  این  یک تحت  قانون نهاعنوان  و  نظارتی  بانکی  د  نظام  گذاری 

که  طوریهای عمل در این حوزه هماهنگ کرده به رومانی قوانین و مقررات اجرای خود را با بهترین عملیات و شیوه 

 کند.شفافیت را افزایش داده و سازگاری اطالعات را در کل بخش بانکی تضمین می 



نظام بانکی رومانی  یدارسازی تحت نظارت نزدیک بانک مرکزی به به دنبال فرآیند گذار و پا  IFRSنویسی تحت  گزارش 

مانند تشخیص دیرهنگام    IFRSواسطه استفاده از  منظور نشان دادن مسائل به وجود آمده به شده است. به انتقال داده 

تأثیرات دوره   IFRSیافته  بینی زیان تحقق ها تحت مدل پیش زیان الزامات  یا  ایجادشده توسط  های چرخشی فعاالنه 

اگر پیشالزامات احتیاطی را تنظیم می   NBR،  ارزیابی و شناخت ارزش منصفانه  از  بینیکند.  های حسابداری کمتر 

فایت ها کاسته شده و درنتیجه کشده تحت مدل زیان مدنظر باشند، تفاوت از دارایی های احتیاطی محاسبهبینیپیش

نمی  قرار  تأثیر  تحت  به سرمایه  منصفانه  ارزش  از  شده  استنتاج  سود حسابداری  تمام  سرمایهگیرد. همچنین   عنوان 

 شود.مقرره در نظر گرفته می 

فعالیت  گسترش  و  مالی  بازارهای  مستمر  توسعه  شدن  مشخص  استانداردهای  با  چارچوب  برای  بانکی  های 

بین گزارش  مالی  به نویسی  دارایی منالمللی،  به  مربوط  اقدامات  مؤثر  نشان دادن  و بدی ظور  بهبودهایی  ها  بانکی،  های 

 صورت منظم باید انجام شوند.به 
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