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استاندارد گزارشگری مالی بین المللی 4
قراردادهای بیمه
هدف
پاراگراف  -1هدف از این استاندارد مشخص کردن گزارشگری مالی برای عقد قراردادهای بیمه بوسیله هر نهاد تجااری
می باشد که این چنین قراردادهایی را صادر می کنند(در این استاندارد به عنوان بیمه گر شرح داده شده)تا زمانیکه هیاا
مدیره فاز دوم پروژه قراردادهای بیمه اش را تکمیل می کند .به طور خاص این استاندارد مستلزم موارد زیر می باشد:
 )aپیشرفتهای محدود در حسابداری برای قراردادهای بیمه توسط بیمه گران.
 )bافشاگری در خصوص شناسایی و توضیح مبالغ مندرج در صورتهای ماالی ناشای از قراردادهاای بیماه کاه باه
کاربران این صور

های مالی برای فهم مقدار ،زمان بندی و عدم اطمینان (ابهام) گردش هاای نقادی تای از

قراردادهای بیمه یاری می رساند.

دامنه (حوزه)
پاراگراف  -2یک واحد تجاری می بایست این استاندارد را در زمینه های زیر اعمال کند:
 )aقراردادهای بیمه (شامل قراردادهای بیمه اتکایی) که صادر می کند و قراردادهای بیمه اتکایی که منعقد میکند.
 )bاسناد(اوراق بهادار) مالی که با قابلیت مشارکت اختیاری صادر میکند(پاراگراف  53را ببینیاد) IFRS 7 .اساناد
(اوراق بهادار) مالی :افشاگری ها می بایست افشاگری درباره اسناد (اوراق بهادار) مالی باشد ،از جمله (شاامل)
ن دسته از اسناد (اوراق بهادار) مالی که این چنین جنبه هایی را دارا میباشند.
پاراگراف  -3این  ،IFRSجنبه های دیگر حسابداری توسط بیمه گران ،مانند حسابداری بارای دارایای هاای ماالی کاه
بوسیله بیمه گران منعقد شده و بدهیهای مالی که بوسیله بیمه گران صادر میشود را مورد توجه قارار نمای دهاد( .ببینیاد
 IAS 32اسناد(اوراق بهادار) مالی :ارایه IAS 32 ،اسناد(اوراق بهادار) مالی :شناسایی و انادازه گیاری و  ،)IFRS 7باه
استثناء ذخیره معامالتی در پاراگراف .53
پاراگراف  -4یک واحد تجاری نباید این استاندارد را در موارد زیر به کار برد:
 )aضمانت نامه های محصوال

که مستقیما بوسیله تولید کننده ،فروشنده و یاا خارده فاروش صاادر مای شاود.

(ببینید  IAS 18در مد و  IAS 37شروط ،بدهیهای مشروط و داراییهای مشروط).
 )bدارایی ها و بدهیهای کارفرمایان تحت طرح های(برنامه های) انتفاع کارکنان( .ببینید  IAS 19مزایای کارکنان
و  IFRS 2پرداخت های سهم بندی شده) و تعهدا

مزایای بازنشستگی که توسط طرح های تعریا

شاده

مزایای بازنشستگی گزارش شده است ( .نگاه کنید به  IAS 26حسابداری و گزارشاگری توساط طارح هاای
مزایای بازنشستگی).
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 )cحقوق قراردادی یا تعهدا

قراردادی که مشروط به استفاده در ینده ،یا حق استفاده ،از یاک ماورد ریار ماالی

باشد (برای مثال برخی هزینه های مجوز ،حق امتیاز ،پرداختهاای مشاروط اجااره و ماوارد مشاابه) ،هم ناین
تضمین ارزش باقی مانده مستاجر که در اجاره نامه مالی گنجانده شده است( .نگاه کنید  IAS 17اجااره هاا،
 IAS18در مد و  IAS 38دارایی های نامشهود).
 )dقراردادهای تضمین مالی ،مگر اینکه صادرکننده قبال به صراحت بیان کرده باشد کاه چناین قراردادهاایی را باه
عنوان قراردادهای بیمه درنظر می گیرد و از حسابداری قابل اجرا برای قراردادهای بیمه استفاده کرده است ،که
در این حالت ،صادر کننده ممکن است  IAS 32 ،IAS 39و  IFRS 7و یا این استاندارد را برای این چناین
قراردادهای تضمین مالی انتخاب کند .صادرکننده ممکن است ن انتخاب را قرارداد به قرارداد انجام دهاد ،اماا
انتخاب برای هر قرارداد ریر قابل برگشت می باشد.
 )eمابه ازاء قابل پرداخت یا قابل دریافت مشروط در یاک ادراام (ترکیا)) تجااری (رجاوع شاود باه IFRS 3
ترکیبا

تجاری).

 )fقراردادهای بیمه مستقیم که یک واحد تجاری منعقد می کند (یعنی قراردادهای بیمه مستقیمی که در ن واحاد
تجاری ،بیماه گااار مای باشاد) .باا ایان حاال ،یاک بیماه گرواگاارناده()cedantبایاداین اساتانداردرابرای
بیمه های اتکایی که منعقد می کند به کار گیرد.
پاراگراف  -5برای سهولت ارجاع ،این  IFRSهر واحد تجاری که یک قرارداد بیمه صادر می کند را به عنوان یک بیماه
گر توصی

میکند ،چه صادر کننده به عنوان یک بیمه گر برای اهداف قانونی یا نظارتی در نظر گرفته بشود یا نشود.

پاراگراف  -6قرارداد بیمه اتکایی یک نوع از قرارداد بیمه میباشد .بر این اساس ،تمام مراجا در ایان  IFRSکاه بارای
قراردادهای بیمه به کار برده می شوند ،برای قراردادهای بیمه اتکایی نیز صادق می باشند.

اوراق بهادار مشتقه گنجانده شده
پاراگراف  IAS 39 -7واحد تجاری را به جداسازی برخی اوراق بهادار مشتقه گنجانده شاده از قارارداد میزبانانشاان،
اندازه گیری نها در ارزش متعارف و به حساب وردن تغییرا
پاراگراف  -8به عنوان یک استثنا در الزاما

در ارزش متعارف نها در سود و زیان ،ملزم کرده است.

 ،IAS 39بیمه گر نیازی به جداساازی ،انادازه گیاری در ارزش متعاارف،

اختیار بیمه گاار برای صرف نظر کردن از یک قرارداد بیمه برای یک مقدار ثابت (یا برای یک مقدار مبتنی بر یک مقادار
ثابت و یک نرخ بهره) ندارد .حتی اگر قیمت توافقی با ارزش ثبت شده (دفتری) بدهی بیمه ای میزبان متفاو
این حال ،الزاما

باشاد .باا

 IAS 39برای قراردادن یک اختیار یا اختیار انصراف نقدی گنجانده شده در یک قرارداد بیمه باه کاار

می رود ،اگر قیمت صرف نظر کردن در پاسخ به تغییر در یک متغیر ماالی (مانناد یاک دارایای خاالص ،قیمات کااال یاا
شاخص) ،یا یک متغیر ریرمالی که برای یک طرف قرارداد مشخص نمی باشد ،تغییر کند .عاالوه بار ایان ،ایان الزاماا
هم نین اگر توانایی منعقد کننده قرارداد برای گااشتن اختیار خرید و فروش یا گااشتن اختیار فساخ نقادی ،بوسایله ی
تغییری در چنین متغیری سرعت می گیرد ،به کار می روند ( به عنوان مثال گااشتن اختیاری که اگر شاخص سهام باازار
از یک حد مشخص فراتر رود).
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پاراگراف  -9پاراگراف  8به طور یکسان به اختیارا

واگااری (فسخ) یاک اوراق بهاادار (صاور ) ماالی در بردارناده

(حاوی) قابلیت مشارکت اختیاری می باشد ،اعمال می شود.

جداسازی اجزای سپرده
پاراگراف  -11برخی از قراردادهای بیمه شامل هر دو بخش بیمه و بخش سپرده می باشند .در برخای ماوارد ،بیماه گار
ملزم می شود و یا مجاز می شود که این اجزا را از یکدیگر جدا کند .که از ن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 )aجدا سازی هنگامی که دو شرط زیر بر ورده شود ،الزم میشود:
.i

بیمه گر بتواند جزء سپرده را از جمله هرگونه اختیاارا

واگاااری (فساخ) گنجاناده شاده باه صاور

جداگانه اندازه گیری کند( .یعنی بدون درنظر گرفتن مولفه بیمه (جزء بیمه))
.ii

در ریر این صور  ،سیاستهای حسابداری بیمه گار ن را ملازم باه رسامیت شاناختن (شناساایی) تماام
تعهدا

و حقوق ناشی از مولفه (جزء) سپرده نکند.

 )bجداسازی مجاز شده است ،اما الزامی نشده است ،اگر بیمه گر بتواند مولفه ی سپرده را همان طور کاه در (a)i
مده است ،جداسازی کند .اما سیاستهای حسابداریش ن را ملزم می کند تماامی تعهادا

و حقاوق ناشای از

جزء سپرده را صرف نظر از مبنای استفاده شده برای این اندازه گیری حقوق و تعهدا  ،به رسمیت بشناسد.
 )cجداسازی من می شود اگر بیمه گر نتواند نگونه که در ( a)iمده است جزء سپرده را بصور

جداگانه اندازه

بگیرد.
پاراگراف  -11در ادامه مثالی برای حالتی که سیاست های حسابداری بیمه گر ،ن را ملازم باه رسامیت شاناختن تماام
تعهدا

ناشی از جزء سپرده نمی کند ،می ید .یک بیمه گار واگاارناده ( )cedantاز بیماه گار اتکاایی ررامات بارای

خسارا

دریافت می کند .اما قرارداد بیمه گر واگاارنده ( )cedantرا متعهد به بازپرداخت این ررامت در سالهای یناده

می کند) این تعهد از یک جزء سپرده ناشی می شود .در ریر این صور  ،اگر سیاستهای حسابداری بیمه گار واگاارناده
( )cedantن را مجاز به شناسایی ررامت به عنوان در مد بدون شناسایی تعهدا

حاصل کند ،جداسازی الزامی میشود.

پارگراف  -12برای جداسازی یک قرارداد  ،بیمه گر می بایست:
 )aاین  IFRSرا به جزء بیمه اعمال کند.
 IAS 39 )bرا در جزء سپرده بکار بندد.

شناسایی و اندازه گیری
معافیت موقت از دیگر استانداردهای IFRS
پاراگراف  -13پاراگرافهای  21-21از  IAS 8سیاساتهای حساابداری ،تغییارا

در بر وردهاای حساابداری و خ اهاا

معیاری را برای یک واحد تجاری به منظور استفاده در توسعه یک سیاست حسابداری مشخص مای کناد .اگار باه طاور
خاص (مشخص) هیچ  IFRSبرای یک مورد بکار نرود .با این حال ،این  IFRSبیماه گار را از بکاارگیری ایان معیاار
جهت سیاستهای حسابداری خود برای موارد زیر معاف میکند:
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 )aقراردادهای بیمه که بیمه گر صادر می کند ( از جمله بهای تمام شده تحصیل و دارایی هاای نامشاهود مارتبط
مانند ن ه در پاراگراف های 51و  52شرح داده شده است) و
 )bقراردادهای بیمه اتکایی که بیمه گر منعقد می کند.
پاراگراف  -14با این وجود ،این  IFRSبیمه گر را از برخی مفاهیم معیارهاای اشااره شاده در پاراگرافهاای  21-21در
 IAS 8معاف نمی کند .به طور خاص بیمه گر:
 )aنباید هرگونه ذخیره (شرای ی) را برای دعاوی احتمالی ینده به عنوان یک بدهی به رسمیت بشناسد ،اگار ایان
دعاوی تحت قراردادهای بیمه که در پایان گزارشگری در دسترس نیستند بوجاود یاد( .مانناد ذخیاره رخاداد
فاجعه و ذخیره برابرسازی).
 )bباید زمون کفایت بدهی شرح داده شده در پاراگراف  23-29را انجام دهد.
 )cباید بدهی بیمه ( یا یک بخش از بدهی بیمه) را از صور

های مالی خاود حااف کناد ،هنگاامی کاه و تنهاا

هنگامی که ن از بین رفته باشد .یعنی هنگامی که بدهی مشخص شده در قرارداد مبری ،لغو و یا منقضی شاده
باشد.
 )dنباید موارد زیر را جبران کند:
.i

دارایی های بیمه اتکایی در برابر (مقابل) بدهیهای بیمه ای مرتبط.

.ii

در مد یا هزینه قراردادهای بیمه اتکایی در برابر هزینه یا در مد قراردادهای بیمه ای مرتبط

 )eباید در نظر بگیرد که یا دارایی های بیمه اتکایی اش زیان دیده اند یا نه (پاراگراف  11را ببینید).

آزمون کفایت بدهی
پاراگراف  -15بیمه گر باید در پایان هر دوره گزارشگری با استفاده از بر وردهای جاری جریان های نقدی تی تحات
قراردادهای بیمه ،ارزیابی ای داشته باشد که یا بدهیهای به رسمیت شناخته شده بیمه ای اش کافی می باشد یاا ناه .اگار
این ارزیابی نشان دهد که ارزش ثبت شده ( دفتری) بدهیهای بیمه ای اش( که کمتر با قیمت تمام شاده تحصایل معاوق
(انتقالی به دوره های تی) و هزینه های دارایی های نا مشهود(نامحسوس) مرتبط میباشد) مانند ن ه در پاراگرافهاای 52
و 51بحث شده اند ،با توجه به بر وردهای جریان های نقدی تی ناکافی می باشد ،کال کساری بایاد در ساود یاا زیاان
شناسایی شود.
پاراگراف  -16اگر بیمه گر زمون کفایت بدهی که حداقل الزاما
 IFRSالزاما
)a

بیشتری را تحمیل نمی کند .حداقل الزاما

مشخص شده را بر ورده می کند ،به کار گیرد ،ایان

به شرح زیر است:

زمون ،بر وردهای جاری را از تمام جریان های نقدی قراردادی و جریان های نقدی مرتبط مانند هزیناه هاای
نقل و انتقال دعاوی به عالوه جریان های نقدی حاصل از اختیارا

گنجانده شده و تضمین ها را در نظار مای

گیرد.
 )bاگر زمون نشان دهد که بدهی ناکافی می باشد ،تمام کسری در سود و زیان شناسایی می شود.
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پاراگراف  -17اگر سیاستهای حسابداری بیمه گر ،زمون کفایت بدهی را ملزم نکند که حداقل الزاما

پاراگراف  21را

بر ورده کند ،بیمه گر باید:
 )aارزش دفتری (ثبت شده) مرتبط به بدهیهای بیمه ای را که کمتر از ارزش دفتری موارد زیر اسات را مشاخص
کند:
.i

قیمت تمام شده تحصیل مرتبط معوق (انتقالی به دوره های تی)

.ii

هرگونه دارایی های نامشهود مرتبط مانند ن ه در یک ادرام واحدهای تجاری یا نقل و انتقال پار تفاوی
حاصل می شود (.ببینید پاراگراف  52و  ،)51بااین حال داراییهای بیمه اتکایی مرتبط به حساب نمی یند
زیرا بیمه گر نها را به صور

جداگانه در نظر می گیرد.

 )bمشخص کند که یا مقدار شرح داده شده در ( )aکمتر از ارزش دفتری می باشاد کاه اگار بادهیهای بیماه ای
مرتبط در حوزه  IAS 37قرار می گرفت ،الزم می شد .اگر کمتر باشد ،بیمه گار میبایسات تماام اخاتالف در
سود یا زیان و کاهش ارزش دفتری قیمت تمام شده تحصیل (خرید) معوق مرتبط (انتقالی به دوره های تای)
یا دارایی های نامحسوس یا افزایش ارزش دفتری بدهیهای بیمه ای مربوط را شناسایی کند.
پاراگراف  -18اگر زمون کفایت بدهیها حداقل الزاما

پاراگراف  21را بر ورده کند ،زمون در س ح تجمعی که در ن

زمون مشخص شده است به کار برده می شود.
اگر زمون کفایت بدهیها این حداقل الزاما
پرتفوی قراردادهایی صور

را بر وره نسازد ،مقایسه شارح داده شاده در پااراگراف  21بایاد در سا ح

گیرد که در معرض خ را

مشابه هستند و به عنوان یک واحد سرمایه گااری مدیریت می

شوند.
پاراگراف  -19مقدار شرح داده شده در پاراگراف ( (21)bیعنی نتیجه اعمال  ) IAS 37باید حاشیه سرمایه گااری تی
را منعکس کند( .ببینید پاراگراف  )11-19اگر و تنها اگر مقدار شرح داده شده در پاراگراف ( 21)aاین حاشیه را منعکس
کند.

کاهش ارزش دارایی های بیمه اتکایی
پاراگراف  -21اگر دارایی بیمه اتکایی بیمه گر واگاارنده ( )cedantکام ارزش شاود ،بیماه گار واگاارناده ()cedant
می بایست مقدار ارزش دفتری اش را متناس) با ن کاهش دهد و کاهش ارزش را در سود و زیان خود لحاظ کند .یاک
بیمه اتکایی کم ارزش می شود (ارزش یک بیمه اتکایی کاهش پیدا می کند) اگر و تنها اگر:
 )aشواهد عینی ای وجود داشته باشد ،به عنوان نتیجه رخدادی که بعد از شناسایی اولیه دارایی بیمه اتکایی محقق
شده ،دال بر اینکه بیمه گر واگاارنده ( )cedantممکن است تمام مقادیر را به خاطر ن تحت شرایط قارارداد
دریافت نکند.
 )bن رویداد تاثیر قابل اندازه گیری قابل اعتمادی روی مقادیری داشته باشد که بیمه گر واگاارناده ( )cedantاز
بیمه گر اتکایی ( )reinsurerدریافت خواهد کرد.
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موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی)
جهت استفاده داخلی

تغییرات در سیاستهای حسابداری
ایجاد شده بوسیله بیمه گری که قبال  IFRSها را باه کاار مای

پاراگراف  -21پاراگراف های  11-51به هر دو تغییرا
برده است و به تغییرا

ایجاد شده بوسیله بیمه گری که  IFRSها را برای اولین بار اتخاذ کرده است ،اعمال می شود.

پاراگراف  -22بیمه گر ممکن است سیاستهای حسابداری خود را برای قراردادهای بیمه تغییر دهد اگر و تنها اگر ایان
تغییر باعث شود که صور

های مالی هر چه بیشتر با نیازهای تصمیم گیری اقتصادی کاربران مارتبط شاود و ناه کمتار

قابل اطمینان ،یا بیشتر قابل اطمینان و کمتر مرتبط به ن نیازها .بیمه گر بایاد ارتبااط و قابال اعتمااد باودن را باه وسایله
معیارهای  IAS 8تشخیص دهد (قضاو

کند).

پاراگراف  -23برای توجیه تغییر سیاست های حسابداری برای قراردادهای بیمه ای ،بیمه گر باید نشان دهاد کاه تغییار
باعث می شود صور

های مالی اش نزدیکی بیشتری با معیارهای  IAS 8پیدا کند ،اما تغییر نیاازی باه بار ورده شادن

تمام ن معیارها ندارد.
موارد مشخص زیر در ادامه شرح داده می شوند:
 )aنرخ بهره جاری ( پاراگراف )15
 )bتداوم رویه های موجود ( پاراگراف )13
 )cاحتیاط (دور اندیشی) ( پاراگراف )11
 )dحاشیه (اعتبار) سرمایه گااری تی (پاراگراف )11-19
 )eحسابداری سایه (پاراگراف )51

نرخ بهره جاری بازار
پاراگراف  -24بیمه گر مجاز شده است ،اما ملزم نشده است ،که سیاستهای حسابداری خود را به گونه ای تغییر دهد که
بدهیهای بیمه ای تعیین شده برای انعکاس نرخ بهره جاری بازار را دوباره اندازه گیری کناد و تغییارا

در ن بادهیها را

در سود یا زیان شناسایی کند( لحاظ کند) .در ن زمان ممکن اسات بیماه گار سیاساتهای حساابداری معرفای کناد کاه
بر وردها و مفروضا

جاری دیگری را برای بدهیهای تعیین شده ملزم می کند .انتخااب در ایان پااراگراف بیماه گار را

مجاز می کند تا سیاستهای حسابداری خودش را برای بدهیهای تعیین شده تغییر دهد ،بدون اعمال ماداوم ایان سیاساتها
به تمام بدهیهای مشابه ،ن گونه که در ریر این صور

 IAS 8ملزم می کند .اگر بیمه گر بدهیها را بارای ایان انتخااب

برگزیند ،باید به اعمال نرخ بهره جاری بازار (و اگر قابل اجرا می باشد به دیگر بر وردهای جاری و مفروضا ) به طاور
مداوم در تمام دوران ها به تمام بدهیها تا هنگامی که نها از بین بروند ،ادامه دهد.

تداوم رویه های موجود
پارگراف  -25بیمه گر ممکن است رویه های زیر را ادامه دهد ،اماا معرفای هار کادام از نهاا شارایط پااراگراف  11را
بر ورده نمیکند:
 )aاندازه گیری بدهیهای بیمه بر مبنای ریر نزولی.
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موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی)
جهت استفاده داخلی
 )bاندازه گیری حقوق قراردادی برای هزینه های مدیریت سرمایه گااری تی در مقاداری کاه از ارزش متعاارف
نها بیشتر شود ،ن گونه که بوسیله مقایسه ای با هزینه های جاری م البه شده توسط دیگر مشارکت کننادگان
بازار برای خدما

مشابه اشاره شده است .ایان احتماال وجاود دارد کاه ارزش متعاارف در رااز ن حقاوق

قراردادی با هزینه های ابتدایی پرداخت شده برابر باشد ،مگر اینکه هزینه های مدیریت سرمایه گاااری تای و
قیمت تمام شده مرتبط با ن ،با نظایر بازار قابل مقایسه نباشد.
)c

استفاده از سیاستهای حسابداری ریر یکنواخت برای قراردادهای بیمه ( و قیمت تمام شده ی تحصایل معاوق
مرتبط (انتقالی به دوره های تی) و داراییهای نامشهود مارتبط ،در صاور

وجاود) از واحادها (شارکت هاا)

فرعی ،به جز ن ه بوسیله پاراگراف  15مجاز شده اسات .اگار سیاساتهای حساابداری یکنواخات (هماهنا )
نیستند ،بیمه گر ممکن است نها را تغییر دهد ،اگر تغییر باعث متنوع تر شدن سیاساتهای حساابداری نشاود و
این  IFRSرا بر ورده سازد.

نیز دیگر الزاما

دوراندیشی (احتیاط)
پاراگراف  -26بیمه گر نیازی به تغییر سیاستهای حسابداری خود برای قراردادهای بیمه به منظور حاف احتیااط مفارط
ندارد ،با این حال ،اگر بیمه گر قبال قراردادهای بیمه خود را با احتیاط کافی اندازه گیری کرده باشد ،نباید احتیاط اضاافی
را م رح کند.

حاشیه (اعتبار) سرمایه گذاری های آتی
پاراگراف  -27بیمه گر نیازی به تغییر سیاستهای حسابداری خود به منظور حاف حاشیه اعتبار سارمایه گاااری یناده
ندارد و با این حال ،فرضی قابل رد وجود دارد مبنی بر اینکه ت بیق و قابل اعتماد بودن صور

های مالی بیمه گر کاهش

خواهد یافت اگر سیاست حسابداری معرفی کند که حاشیه اعتبارسرمایه گااری تی رادراندازه گیاری قراردادهاای بیماه
منعکس نماید مگر اینکه ن حاشیه های اعتبار پرداختهای قراردادی را تحات تااثیر قارار دهناد .دو مثاال از سیاساتهای
حسابداری که این چنین حاشیه های اعتباری را منعکس می کند در ادامه می ید:
 )aاستفاده از نرخ تنزیل(تخفی ) که بازده بر ورد شده را روی دارایی های بیمه گر منعکس می کند.
 )bطرح ریزی بازده ها روی دارایی ها در یک نرخ بازده بر ورد شده ،تنزیل بازده های طرح ریزی شاده باا نارخ
متفاو

و شامل نمودن نتیجه در اندازه گیری بدهیها.

پاراگراف  -28بیمه گر ممکن است بر فرض قابل رد ماکور در پاراگراف  11فائق شود (رلبه کند) اگر و تنها اگر دیگر
اجزای یک تغییر در سیاستهای حسابداری ،ارتباط و قابلیت اعتماد بودن صورتهای مالی اش را باه انادازه کاافی افازایش
دهد تا تاثیر کاهش ارتباط و قابل اطمینان بودن ناشی از شمول حاشیه اعتبار سرمایه گااری تی را افازایش دهاد .بارای
مثال ،فرض کنید سیاستهای حسابداری موجود بیمه گار بارای قراردادهاای بیماه مشاتمل بار مجموعاه ای از فرضایا
احتیاطی مفرط (بیش از حد محتاطانه) در زمان راز به کار و یک نرخ تخفی
بدون مراجه مستقیم به شرایط بازار تجویز شده باشد و از برخی اختیارا
بیمه گر ممکن است صور
حسابداری که به صور

که بوسیله تعدیل کنناده ( تنظایم کنناده)

گنجانده شده و ضامانتها چشام پوشای کناد.

های مالی خود را با تعویض به (رفتن به سمت) یاک مبناای فراگیار سارمایه گااار گارای

گسترده استفاده می شود و شامل موارد زیر می باشد ،مرتبط تر و قابل اعتماد تر سازد.
8
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جهت استفاده داخلی
 )aبر ورد ها و فرضیا

جاری؛

 )bتعدیل (اصالح) من قی (نه بیش از حد محتاطانه) برای منعکس کردن ریسک و عدم اطمینان (ابهام).
 )cاندازه گیری هایی که هم ارزش ذاتی و هم ارزش زمانی اختیارا

گنجانده شده و تضامینا

را مانعکس مای

کند.
پاراگراف -29در برخی از روش های اندازه گیری ،نرخ تنزیل برای تعیین ارزش جاری سود ناخاالص یناده اساتفاده
می شود .این سود ناخالص سپس با استفاده از یک فرمول به دوران های مختل
هایی ،نرخ تنزیل ،اندازه گیری بدهی را فقط به صور
نرخ تخفی

نسبت داده مای شاود .در چناین روش

ریر مستقیم تحت تاثیر قرار می دهد .به طور خااص ،اساتفاده از

ریر مناس) تاثیر محدودی بر روی تعهد در راز دارد و یا اینکه بی اثر می باشد .با این حال ،در روش های

دیگر ،نرخ تنزیل ،اندازه گیری بدهی را به صور

مستقیم تعیین میکند .در مورد دوم ،به خاطر اینکاه معرفای یاک نارخ

تنزیل که از طریق وثیقه گااشتن دارایی میباشد اثر بیشتری دارد ،بسیار بعید به نظر می رسد که بیمه گر بتواند بار فارض
قابل انکار ماکور در پاراگراف  11فایق شود.

حسابداری سایه
پاراگراف  -31در برخی از مدل های حسابداری ،سود یا زیان های محقق شده (واقعی) روی دارایی های بیمه گر ،تاثیر
مستقیمی بر اندازه گیری ( )aبرخی یا تمام بدهیهای بیمه ای )b( ،قیمت تمام شده تحصایل معاوق مارتبط )c( ،دارایای
های نامشهود مرتبط مانند ن ه در پاراگراف  52و  51شرح داده شد ،دارد .بیمه گر مجاز شده است ،اما ملزم نشده است
که سیاستهای حسابداری خودش را طوری تغییر دهد که سود یا زیان مشخص اما محقق نشده روی یک دارایی ،به همان
روشی که سود یا زیان محقق شده را تحت تاثیر قرار می دهد ،ن اندازه گیری ها را تحات تااثیر قارار دهاد .تعادیال
مرتبط با بدهیهای بیمه (یا قیمت تمام شده ی تحصیل معوق (انتقالی به دوره های ینده) یا دارایی هاای نامشاهود) بایاد
در دیگر در مدهای جام شناسایی شود ،اگر و تنها اگر سود یا زیان محقق نشاده در دیگار در مادهای جاام شناساایی
شود .این ممارست گاهی اوقا

به عنوان حسابداری سایه توصی

می شود.

قراردادهای بیمه حاصل شده در یک ادغام تجاری یا انتقال (واگذاری) سرمایه گذاری ها
پاراگراف  -31برای م ابقت با  ،IFRS 3یک بیمه گر باید ،در تااریخ تحصایل ،بادهیهای بیماه را در ارزش متعاارف
مفروض و دارایی های بیمه تحصیلی در یک واحد تجاری را اندازه گیری کند .با این حال ،بیمه گر مجاز شده است ،اماا
ملزم نشده است ،به ارایه گسترده تری که ارزش متعارف قراردادهای بیمه را به دو قسمت زیر مجزا می کند:
 )aبدهیهای اندازه گیری شده م ابق با سیاستهای حسابداری بیمه گر برای قراردادهای بیماه کاه بیماه گار صاادر
می کند.
 )bدر یک دارایی نامشهود ،بیان کننده تفاو
تعهدا

ها بین ( )iارزش متعارف حقاوق قاراردادی بیماه اکتسااب شاده و

بیمه مفروض ( )iiمقدار شرح داده شده در( .)aاندازه گیری های بعدی این دارایای بایاد متناسا) باا

اندازه گیری بدهی بیمه مرتبط باشد.
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جهت استفاده داخلی
پاراگراف  -32بیمه گری که مجموعه ای از سرمایه گاااری هاا (پرتفاوی) را در قراردادهاای بیماه ای بدسات ورده،
ممکن است از ارایه توسعه یافته مشروح در پاراگراف  52استفاده کند.
پاراگراف  -33دارایی های نامشهود مشاروح در پااراگراف هاای  52و  51از حاوزه  IAS 36کااهش ارزش ( زیاان
دیدگی) دارایی ها و  IAS 38مستثنی شاده اناد .باا ایان حاال IAS 36 ،و  IAS 38باه لیسات مشاتریان و رواباط
مشتریانی اعمال می شود که بازتاب دهنده انتظار قراردادهای تی که جزیی از حقوق قراردادی بیمه و تعهدا

قراردادی

بیمه ای که در تاریخ یک ادرام تجاری یا انتقال سرمایه گااری (پرتفوی) وجود داشته،نیستند.

جنبه مشارکت اختیاری (تحت کنترل)
جنبه های مشارکت اختیاری در قراردادهای بیمه
پاراگراف  -34برخی قراردادهای بیمه دارای جنبه مشارکت اختیاری (تحت کنترل) عالوه بر عنصر تضمین شاده مای
باشد.
صادر کننده این چنین قراردادی:
 )aممکن است ،اما نیازی ندارد ،عنصر تضمین شده را به صاور

جداگاناه از جنباه مشاارکت اختیااری (تحات

کنترل) به رسمیت بشناسد .اگر صادر کننده نها را جداگانه به رسمیت نشناسد ،بهتر است تماام قارارداد را باه
عنوان یک تعهد طبقه بندی کند .اگر صادر کننده نها را به صور

جداگانه دسته بندی کند ،بهتر اسات عنصار

تضمین شده را به عنوان یک تعهد طبقه بندی کند.
 )bاگر بیمه گر جنبه مشارکت اختیاری (تحت کنترل) را به صور

عنصار جداگاناه از عنصار تضامین شاده باه

رسمیت بشناسد ،میبایست ن جنبه را به عنوان یک بدهی یا جزء مجزا از حق مالکاناه طبقاه بنادی کناد .ایان
 IFRSمشخص نمی کند که صادر کننده چگونه تعیین می کند یا این جنبه یاک بادهی اسات یاا یاک حاق
مالکانه .صادر کننده ممکن است ن جنبه را به دو جزء حق مالکانه و بدهی تقسیم کند و مای بایسات از یاک
سیاست حسابداری سازگار (یکنواخت) برای این جداسازی استفاده کند .صادرکننده نباید این جنبه را به عنوان
یک مقوله میان دوره ای که نه بدهی است و نه حق مالکانه طبقه بندی کند.
 )cممکن است تمام حق بیمه دریافت شده را به عنوان در مد در نظر بگیرد بدون جداسازی هیچ قسامتی کاه باه
جزء حق مالکانه مرتبط می باشد .تغییرا

حاصل در عنصر تضمین شده در بخش جنبه مشارکت اختیاری کاه

به عنوان بدهی طبقه بندی شده است می بایست در سود یا زیان در نظر گرفته شود .اگر قسمتی یا تمامی جنبه
مشارکت اختیاری در حق مالکانه طبقه بندی شود ،ممکن است قسمتی از سود یا زیان به ن جنباه نسابت داده
شود( .همان گونه که ممکن است بخشی به بهره های ریر کنترلای نسابت داده شاود) .صاادر کنناده میبایسات
قسمتی از سود یا زیان قابل نسبت به هار جازء حاق مالکاناه از یاک جنباه مشاارکت اختیااری را باه عناوان
تخصیصی از سود یا زیان شناسایی کند نه به عنوان هزینه یا در مد ( .ببینید  IAS 1نحوه ارایاه صاور

هاای

مالی).
 )dاگر قرارداد یک مشتقه گنجانده شده درحوزه استاندارد  IAS39رادر بربگیرد ،میبایسات  IAS 39را باه ن
مشتقه گنجانده شده اعمال کند.
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 )eمی بایست در مواردی که در پاراگراف های  25-11و( 55)a-dشارح داده شاده اناد ،سیاساتهای حساابداری
موجود خود را به گونه ای تغییر دهد که با پاراگراف های  12-51موافقت کند.

جنبه های مشارکتی اختیاری در صورتهای مالی
پاراگراف  -35الزاما

پاراگراف  55باید به یک صور

مالی که شامل جنبه مشارکت اختیاری می باشد نیز اعمال شود.

به عالوه:
 )aاگر صادر کننده تمام جنبه های مشارکت اختیاری را به عنوان بدهی طبقه بندی کند ،می بایست زمون کفایات
بدهی را که در پاراگراف های  23-29به ن اشاره شده ،به تمام قرارداد اعمال کند( .یعنی هر دو عنصر تضمین
شده و جنبه مشارکت اختیاری) صادر کننده نیازی به تعیین مبلغای (مقاداری) کاه از بکاارگیری  IAS 39در
عنصر تضمین شده حاصل می شود ندارد.
 )bاگر صادرکننده قسمتی یا تمام ن جنبه را به عنوان یک جزء مجازا از حاق مالکاناه طبقاه بنادی کناد ،بادهی
شناخته شده برای تمام قرارداد نباید کمتر از مقداری باشد که از اعمال  IAS 39به عنصر تضمین شده حاصل
می شود .ن مقدار می بایست شامل ارزش ذاتی اختیار واگااری (فسخ) قرارداد شود اما نیازی ندارد تاا شاامل
ارزش زمانی اش شود ،اگر پاراگراف  9ن اختیار را از اندازه گیری ارزش متعارف مستثنی کرده باشاد .صاادر
کننده نیازی به افشای مقداری که از اعمال  IAS 39به عنصر تضمین شده نتیجه می شود ،ندارد و ناه نیاازی
به ارایه کردن ن مقدار به صور

جداگانه.

 )cاگرچه این چنین قراردادهایی ،اسناد(اوراق بهادار) مالی مای باشاند ،صاادر کنناده ممکان اسات هم ناان باه
شناسایی حق بیمه ها برای این قراردادها به عنوان در مد ادامه دهد و افزایش حاصل در ارزش دفتری بدهی را
به عنوان یک هزینه در نظر بگیرد.
 )dاگرچه این قراردادها اوراق بهادار مالی می باشند ،صادر کنناده باا اعماال پااراگراف ( 11ب) از  IFRS 7باه
قراردادها دارای جنبه مشارکتی اختیاری (تحت کنترل) می بایست تمام هزینه بهره شناخته شده در سود یا زیان
را افشاء کند ،اما نیازی به محاسبه چنین هزینه بهره ای با استفاده از روش بهره موثر واقعی ندارد.

افشاء
شرح مقادیر شناخته شده
پاراگراف  -36بیمه گر باید اطالعاتی را که مقادیر ناشای از قراردادهاای بیماه را در صاورتهای ماالی اش شناساایی و
توضیح میدهد افشاء کند.
پاراگراف  -37برای م ابقت با پاراگراف  ،51بیمه گر باید موارد زیر را افشاء کند:
 )aسیاستهای حسابداری خودش را برای قراردادهای بیمه و دارایی های مرتبط ،بدهیها و در مد و هزینه.
 )bدارایی های شناسایی شده ،بدهیها ،هزینه و در مد (و اگر بیمه گر صور

هاای جریاان نقادی خاودش را باا

استفاده از روش مستقیم جریان های نقدی ارایه کند )،ناشی از قراردادهای بیمه .عالوه بر این ،اگر بیمه گر یک
بیمه گر واگاارنده ( (cedantباشد ،باید موارد زیر را افشاء کند:
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.i

سود و زیان های شناخته شده در سود و زیان خرید بیمه اتکایی

.ii

اگر بیمه گر واگاارنده ( (cedantسود و زیاان ناشای در خریاد بیماه اتکاایی را باه تعویاق بینادازد و
و مقادیری که در ابتداو انتهای دوره مستهلک نشده مانده اند.

مستهلک کند .استهالک برای مد
 )cفر یند استفاده شده در شناسایی مفروضا
داشته اند .در صور
 )dتاثیر تغییرا

که بیشترین تاثیر را بر اندازه گیری مقادیر شناخته شاده در بناد()b

عملی بودن ،بیمه گر هم نین باید افشای کمّی ن پیش فرضها را نیز ارایه کند.

در مفروضا

استفاده شده برای اندازه گیری دارایی های بیمه و بادهی هاای بیماه باه صاور

جداگانه نشان دهنده اثر هر تغییر است که یک تاثیر با اهمیت بر صور
 )eت بیق تغییرا

های مالی دارد.

در بدهی های بیمه ،داراییها بیمه اتکایی و هرگونه قیمت تمام شده تحصیل معوق.

ماهیت و میزان ریسک ناشی از قراردادهای بیمه
پاراگراف  -38بیمه گر می بایست اطالعاتی که کاربران صور

های مالی خود را قادر مای ساازد تاا ماهیات و میازان

ریسک ناشی از قراردادهای مالی را بسنجند افشاء کند.
پاراگراف  -39برای م ابقت با پاراگراف  ،58بیمه گر می بایست موارد زیر را افشا کند:
 )aاهداف ،سیاستها و فر یندهای خویش را برای مدیریت خ را

ناشی از قراردادهای بیمه و روش های اساتفاده

شده برای مدیریت چنین خ راتی.
 )bحاف شده است.
 )cاطالعا

درباره ریسک بیمه( چه قبل و چه بعد از تخفی

ریسک بوسایله بیماه اتکاایی) از جملاه اطالعااتی

درباره:
.i

حساسیت به ریسک بیمه (ببینید پاراگراف )59A

.ii

تراکم ریسک بیمه ،مشتمل بر توضیحی که چگونه مدیریت ،این تراکم را مشخص می کناد و توضایحی
درباره جنبه های مشترک که هر تراکمی را شناسایی می کند( .به عناوان مثاال ،ناوع رویاداد بیماه شاده،
من قه جغرافیایی و یا ارز).

.iii

دعاوی واقعی مقایسه شده با بر وردهای گاشاته (یعنای توساعه دعااوی) .افشااگری دربااره ی توساعه
دعاوی میبایست به زمانی برگردد که اولین دعاوی با اهمیت برخواسته برای اینکاه هناوز ابهاامی دربااره
مقدار و زمان بندی پرداخت دعاوی وجود دارد .اما الزم نیست بیشتر از  21سال به عق) برگاردد .بیماه
گر نیازی به افشای این اطالعا

برای دعاوی که ابهام درخصوص مقدار و زمان بندی پرداخت دعااوی

معموال در طول یک سال حل می شوند را ندارند.
 )dاطالعا

درباره ی ریسک اعتباری ،ریسک نقدینگی و ریسک باازار کاه پااراگراف هاای  52-51اساتاندارد

 IFRS 7ملزم می کند ،اگر قراردادهای بیمه در حوزه  IFRS 7باشند .با این حال:
.i

بیمه گر نیازی به تهیه تجزیه و تحلیل سررسید ملزم شده به وسایله پااراگراف هاای )a( 59و( )bاز
 IFRS7ندارد ،اگر بیمه گر در عوض اطالعا

مربوط به زمان بندی بار ورد شاده خاروج جریاان

نقدی خالص حاصل از بدهیهای بیمه را افشاء کند .این افشاء ممکن است باه شاکل یاک تجزیاه و
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تحلیل ،بوسیله زمان بندی بار ورد شاده ،از مقاادیر شاناخته شاده در یاک صاور

وضاعیت ماالی

(ترازنامه) باشد.
.ii

اگر بیمه گر از یک روش جایگزین برای مدیریت حساسیت به شرایط بازار استفاده کند ،مانند تجزیه
و تحلیل ارزش گنجانده شده ،بیمه گر ممکن است از ن تجزیه و تحلیل حساسایت بارای بار ورده
کردن الزاما

در پاراگراف ( 51ال )  IFRS 7استفاده کند .ایان چناین بیماه گاری هم ناین مای

بایست افشاگری های ملزم شده توسط پاراگراف  52از  IFRS 7را فراهم کند.
 )eاطالعاتی درباره حدود خ ر ریسک بازار ناشی از اوراق بهادار مشتقه گنجانده شده در قرارداد بیمه میزبان ،اگر
بیمه گر ملزم نشود و اوراق بهادار مشتقه گنجانده شده در ارزش متعارف را اندازه گیری نکند.
پاراگراف  - 39 Aبرای م ابقت با پاراگراف ( ،59(c()iبیمه گر می بایست هر دو بند ()aو( )bرا م ابق ن ه مای یاد
افشاء کند:
 )aتجزیه و تحلیل حساسیت که نشان دهد چگونه سود یا زیان و حقوق مالی متااثر شاده اناد ،اگار تغییارا

در

متغیرهای ریسک مرتبط که من قا محتمل بودند در انتهای دوره گزارش گری اتفاق بیفتناد ،اتفااق افتااده باود.
روش ها و مفروضا

استفاده شده در تهیه تجزیاه و تحلیلای حساسایت و هار گوناه تغییراتای از دوره هاای

گاشته در روش ها و مفروضا

استفاده شده .با این حال ،اگر بیمه گر از یک روش جایگزین بارای مادیریت

حساسیت به شرایط بازار استفاده کند ،مانند تجزیه و تحلیل ارزش گنجانده شده ،این روش جاایگزین ممکان
است الزاما

خواسته شده بوسیله شکارسازی( )disclosingن تجزیه و تحلیل جایگزین و افشااگری هاای

ملزم شده در پاراگراف  52استاندارد  IFRS 7را بر ورده سازد.
 )bاطالعا

کیفی درباره حساسیت ،اطالعا

در مورد ن شرایط و ضواب ی از قراردادهای بیمه که تاثیر عمده ای

روی مقدار ،زمان بندی و عدم ق عیت جریان های نقدی ینده بیمه گر دارند.

تاریخ و گذر موثر
پاراگراف  -41شرایط گار در پاراگراف های  51-53به هر دو واحد تجاری که قبال  IFRSها را اعمال کرده ،هنگاامی
که برای اولین این  IFRSرا بکار می گیرد و واحد تجاری که این  IFRSها را برای اولین بار به کاارمی گیرد(گیرناده-
اولین بار) ،اعمال می شود.
پاراگراف -41یک واحد تجاری باید این  IFRSها را برای دوره های سااالنه کاه در اول ژانویاه  1113یاا بعاد از ن
شروع می شود ،اعمال کند .کاربردهای پیش از این ،تشویق می شود .اگر یک واحد تجاری این  IFRSرا بارای دوره ای
جلوتر اعمال کند ،باید این حقیقت را شکار کند.
پاراگراف  - 41Aقراردادهای تضمین مالی ( اصالحیه ها برای  IAS 39و  ،)IFRS 4که در گست  1113صادر شاده
اند ،پاراگراف های اصالح شده ( B18 (g(، 5)bو( .B19)fیک واحد تجاری باید این اصالحیه ها را بارای دوره هاای
ساالنه که در تاریخ اول ژانویه  1111و یا بعد از ن شروع می شود ،اعمال کند .کاربردهای پیش از این ،تشویق می شود.
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اگر یک واحد تجاری این اصالحیه ها را برای یک دوره جلوتر اعمال کند ،مای بایسات ایان حقیقات را شاکار کناد و
اصالحیه های مرتبط را هم زمان به  IAS 39و  IAS 32اعمال کند.
پاراگراف  ( IAS 1 - 41Bن گونه که در سال  1111باز نگری شده) ،اص الحا

علمی و فنی کاه در سراسار IFRS

ها استفاده شده است را اصالح کرد .عالوه بر ن ،پاراگراف  51را نیز اصالح کرد .یک واحاد تجااری مای بایسات ایان
اصالحیه ها را برای دوره های ساالنه که از اول ژانویه  1119و یا بعد از ن شروع می شود ،اعمال کند .اگر یاک واحاد
تجاری  IAS 1بازنگری شده در سال  1111را برای یک دوره جلوتر اعمال کند ،اصالحیه هاا مای بایسات باه ن دوره
جلوتر نیز اعمال شود.

افشاء
پاراگراف -42یک واحد تجاری نیازی به اعمال الزاما

افشاگری در این  IFRSبرای اطالعا

مقایسه ای که باه دوره

های ساالنه رازی از اول ژانویه  1113یا قبل از ن مرتبط است ،ندارد .بجاز افشااگری هاای ملازم شاده در پااراگراف
(51)bدرباره سیاستهای حسابداری ،دارایی های شناخته شده ،بدهیها ،هزینه و در مد( و جریاان هاای نقادی اگار روش
مستقیم استفاده شود).
پاراگراف -43اگر اعمال الزاما

ویژه (خاص) پاراگراف های  21-53برای اطالعا

مقایسه ای که با دوره های ساالنه

شروع شده قبل از اول ژانویه مرتبط است ،ریر عملی باشد ،یک واحد تجاری می بایسات ایان حقیقات را شاکار کناد.
برخی اوقا

ممکن است اعمال زمون کفایت بدهی ( پاراگراف های  )23-29به چنین اطالعا

باشد ،اما بسیار ریر محتمل (بعید) به نظر می رسد کاه باه کاارگیری الزاماا
اطالعا

مقایسه ای ریر عملی باشد IAS 8 .عبار

مقایسه ای ،ریر عملای

دیگار پااراگراف هاای  21-53باه چناین

"ریر عملی" را توضیح میدهد.

پاراگراف -44در استفاده از پاراگراف ( ، 59)c()iiiیک واحد تجااری نیاازی باه افشاای اطالعاا

دربااره ی دعااوی

توسعه که پیشتر از  3سال قبل از پایان اولین سال مالی که در ن واحد تجاری این استاندارد را بکار گرفته است ،نادارد.
عالوه بر این ،اگر تهیه اطالعا
اطالعا

درباره دعاوی توسعه رخ داده قبل از راز اولین دوره ای که برای ن واحد تجاری تماام

مقایسه ای را که با این  IFRSم ابقت می کند را ارایه کرده ،ریر عملی باشد ،واحد تجاری باید ایان حقیقات

را شکار کند.

انتخاب مجدد(شناسایی مجدد) دارایی های مالی
پاراگراف -45هنگامی که بیمه گر سیاستهای مالی خود را برای تعهدا

مالی تغییر می دهد  ،مجاز شده است ،اماا ملازم

نشده است ،که برخی یا تمامی دارایی های مالی خودش را به عنوان "در ارزش متعارف از طریق سود یاا زیاان" دوبااره
طبقه بندی کند .این طبقه بندی مجدد مجاز می شود اگر بیمه گر سیاستهای حسابداری خودش را هنگامی کاه بارای اول
این استاندارد  IFRSرا اعمال می کند ،تغییر دهد و اگر بیمه گر ،تغییر سیاست متعاق) مجااز شاده در پااراگراف  11را
انجام دهد .طبقه بندی دوباره ،تغییری در سیاست حسابداری می باشد و  IAS 8اعمال می کند.
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ضمیمه A
موارد تعریف شده
این ضمیمه بخشی جدایی ناپایر از این  IFRSمی باشد.
بیمه گر واگذارنده ( :)Cedantشخص یا شرکت بیمه گاار تحت قرارداد بیمه اتکایی.
جزء سپرده :یک جزء قراردای که به عنوان مشتقه ای تحت  IAS 39محسوب نمی شود و اگر یک ساند(اوراق بهاادار)
جداگانه باشد ،در حوزه  IAS 39قرار می گیرد.
قرارداد بیمه مستقیم :یک قرارداد بیمه که یک قرارداد بیمه اتکایی نمی باشد.
جنبه مشارکت اختیاری :یک حق قراردادی به عنوان مکملی برای سود تضمین شده برای دریافت مناف اضافی شامل:
)a

نهایی که احتماال بخش مهمی از کل مناف قراردادی می باشند.

 )bمقدار یا زمان بندی ای که ب ور قراردادی در اختیار بیمه گر هستند و
 )cمنافعی که بصور

قراردادی بر اساس:

.i

عملکردی از ادرام مشخص قرارداد ها یا یک نوع مشخص قرارداد می باشد.

.ii

بازده سرمایه گااری محقق یا محقق نشده روی ادرامی مشخص از دارایی ها که بوسیله بیمه گر منعقاد
شده است.

.iii

سود یا زیان یک شرکت ،موسسه مالی یا دیگر نهاد تجاری که قرارداد را صادر می کند.

ارزش متعارف :مقداری که در ن ،یک دارایی می تواند معاوضه (مبادله) شود و یا یک بدهی تسویه شده باین طرفهاای
م ل و عالقه مند در یک معامله زاد.
قرارداد تضمین مالی :قراردادی که صادرکننده را ملزم به پرداخت های مشخص برای بازپرداخات خساار

باه منعقاد

کننده قرارداد می کند ،برای زیانی که به دلیل تخ ی یک بدهکار مشخص از پرداخت بدهی در مورد سررسید م اابق باا
شرایط اصلی یا اصالح شده یک سند بدهی متحمل می شود.
ریسک مالی :ریسک تغییرا

احتمالی در یک یا بیش از یک نرخ بهره مشخص شده ،ارزش اوراق بهاادار مشاتقه ماالی،

قیمت کاال ،نرخ مبادله ارز ،شاخص قیمتها یا نرخها ،میزان اعتبار یا شااخص اعتباار یاا دیگار متغیرهاایی کاه در حالات
ریرمالی که برای طرفی از قرارداد مشخص نمی باشد ،تهیه شده است.
منافع تضمین شده :پرداخت ها یا دیگر مناف برای یک بیمه گاار یا سرمایه گااری که دارای حق بادون قیاد و شارطی
است که موضوع اختیار قراردادی صادر کننده نمی باشد.
عنصر تضمین شده :تعهدی برای پرداخت مناف تضمین شده از جمله قراردادی که حاوی یک جنبه مشاارکت اختیااری
می باشد.
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دارایی بیمه :حقوق ویژه قراردادی تحت یک قرارداد بیمه
قرارداد بیمه :قراردادی که تحت ن یک طرف (بیمه گر) ریسک بیمه قابل توجهی را از طرف دیگر (بیماه گااار) قباول
می کند .بوسیله موافقت با جبران خسار

بیمه گاار اگر یک اتفاق مشخصی در ینده مبهم(رویداد بیمه شده) به صور

نام لوب بیمه گاار را تحت تاثیر قرار دهد( .ببینید ضمیمه  Bرا برای راهنمایی درباره این تعری ).
بدهی بیمه :تعهدا

قراردادی ویژه بیمه گر در یک قرارداد بیمه

ریسک بیمه :ریسک ،به ریر از ریسک مالی ،که از منعقد کننده قرارداد به صادرکننده منتقل شده است.
رویداد بیمه شده :یک رویداد در ینده نامشخص که با یک قرارداد بیمه پوشش داده می شود و ریسک بیمه ایجااد مای
کند.
بیمه گر :طرفی که تعهد دارد تحت یک قرارداد بیمه در صور

بروز رویداد ،خسار

بیمه گاار را جبران کند.

آزمون کفایت بدهی :ارزیابی اینکه یا ارزش دفتری یک بدهی بیمه نیازی به افزایش داده شدن دارد یا خیار (.یاا ارزش
دفتری قیمت تمام شده تحصیل مرتبط یا دارای های نامشهود کاهش داده شده ی مرتبط) بر اسااس مارور جریاان هاای
نقدی تی.
بیمه گذار :طرفی که حقی برای جبران شدن خسار

تحت قرارداد بیمه دارد ،اگر رویداد بیمه شده روی دهد.

دارایی های بیمه ی اتکایی :حقوق ویژه قراردادی یک بیمه گر واگاارنده تحت یک قرارداد بیمه اتکایی.
قرارداد بیمه ی اتکایی :قرارداد بیمه که توسط بیمه گر ( بیمه گر اتکایی) صادر شده است .برای جباران خساار

یاک

بیمه گر واگاارنده دیگر برای زیان های مربوط به یک یا بیشتر که بوسیله بیمه گر واگاارنده صادر شده است.
بیمه گر اتکایی :طرفی از قرارداد که تعهد دارد تحت یک قارارداد بیماه اتکاایی ،خساار
صور

روی دادن اتفاق بیمه شده ،جبران کند.

جداسازی :تشکیل اجزای یک قرارداد ،اگر نها به صور

قراردادهای مجزا باشند.
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ضمیمه B
تعریف قرارداد بیمه
این ضمیمه بخشی جدایی ناپایر از  IFRSمی باشد.
پاراگراف  -B1این ضمیمه در زمینه ی تعری

یک قرارداد بیمه در ضمیمه ال

راهنمایی ارایه می کند و ماوارد زیار را

در بر می گیرد:
 )aواژه "رویداد ینده نامشخص " (پاراگراف های .)B1 - B5
 )bپرداخت ریر نقدی (پاراگراف های .)B3 - B1
 )cریسک بیمه یا دیگر ریسک ها (پاراگراف های .)B8 - B21
 )dمثالهایی از قراردادهای بیمه (پاراگراف های .)B28 - B12
 )eریسک بیمه معنادار (پاراگراف های.)B11 - B18
 )fتغییرا

در س ح ریسک بیمه (پاراگراف های .)B 19 - B51

رویداد آینده نامشخص
پاراگراف  - B2ابهام ( یا ریسک) ،جوهره ای از یک قرارداد است .بر این اساس ،حداقل یکی از ماوارد زیار در رااز
یک قرارداد مبهم می باشد:
 )aال ) یا رویداد بیمه شده روی می دهد؟
 )bچه زمانی اتفاق خواهد افتاد؟
 )cاگر رویداد اتفاق بیافتد ،بیمه گر چه مقدار برای پرداخت نیاز خواهد داشت؟
پاراگراف  - B3در برخی از قراردادهای بیمه ،رویداد بیمه شده کش

یک ضرر در طول مد

قرارداد می باشاد ،حتای

اگر زیان از یک رخدادی که قبل از راز قرارداد حادث گردیده ،ناشی شده باشد .در دیگر قراردادهای بیماه ،یاک اتفااق
بیمه شده ،رویدادی است که در طول مد

قرارداد رخ می دهد ،حتی اگر زیان حاصل بعد از پایان مد

قرارداد کشا

شود.
پاراگراف  - B4برخی از قراردادهای بیمه ،رویدادهایی را تحت پوشش قرار می دهند که قبال به وقوع پیوسته اناد ،اماا
اثر مالی نها هنوز نامشخص است .یک مثال برای این قراردادها ،قرارداد بیمه گر اتکایی می باشد که بیماه مساتقیم را در
برابر توسعه نامساعد با دعاویی که قبال به وسیله بیمه گاار گزارش شده است را پوشش می دهد.

پرداخت های غیر نقدی
پاراگراف  - B5برخی قراردادهای بیمه ملزم یا مجازشده اند که پرداختهای ریر نقدی انجاام پاایرد .یاک مثاال از ایان
قراردادها ،هنگامی است که بیمه گر یک ق عه دزدیده شده را مستقیما جایگزین کند به جای اینکه به بیمه گاار خسار
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پزشاکی

بدهد .مثال دیگر هنگامی است که بیمه گر از بیمارستان شخصی خود و کارکنان پزشکی ن برای تامین خدما
پوشش داده شده در قرارداد استفاده کند.
پاراگراف  - B6برخی از قراردادهای خدما
بستگی دارد ،تعری

حق الزحمه ثابت که در ن س ح خادما

باه یاک رویاداد نامشاخص

یک قرارداد بیمه را در این  IFRSبر ورده می کند ،اماا باه عناوان قراردادهاای بیماه در بعضای از

کشورها تنظیم نشده اند .یک مثال از این قراردادها ،قراردادهای نگهداری است که در ن ارایه دهناده خادما
می کند تجهیزا

مشخص را بعد از خرابی تامین کند .هزینه های خدما

ثابت بر اساس تعداد مورد انتظار خرابای هاا

می باشد ،اما اینکه یا یک ماشین بخصوص خراب خواهد شد یا نه ،نامشخص است .خراب شدن تجهیزا
را بااااه صااااور
(ترجیحا به صور
کننده خدما

موافقات

نااااام لوبی تحاااات تاااااثیر قاااارار ماااای دهااااد و قاااارارداد ،خسااااار
ریر نقدی) جبران می کند .یک مثال دیگر ،قراردادی است برای ارایه خدما

صااح) ن

صاااااح) ن را

خرابی ماشین که ارایاه

موافقت می کند به ازای یک هزینه ثابت ساالنه ،کمک های جاده ای ارایه کند یا ماشین را به یک پارکین

نزدیک یدک کشی کند .قرارداد دوم می تواند تعری
برای انجام تعمیرا

یک قرارداد بیمه را بر ورده سازد حتای اگار ارایاه کنناده خادما

یا جایگزین کردن ق عا  ،موافقت نکند.

پاراگراف  - B7بکارگیری  IFRSبه قراردادهای شرح داده شده در پاراگراف  B6احتمااال دشاوارتر از اعماال IFRS
هایی که قابل اجرا می باشند ،نیست ،اگر چنین قراردادهایی خارج از حوزه این  IFRSباشند:
 )aبعید به نظر می رسد که بدهیهای با اهمیتی برای خرابی ها و از کارافتادگی هایی باشد که قبال رخ داده است.
 )bاگر  IAS 18درخصوص موضوع در مد بکار گرفته شود ،ارایه دهنده خدما  ،در مد را با ارجاع باه مرحلاه
تکمیل ( و وابسته به دیگر معیارهای مشخص شده)شناسایی می کند .ایان روش هم ناین تحات ایان IFRS
قابل قبول است که به ارایه دهنده خدما

اجازه می دهد ( )iسیاستهای حسابداری موجود خاود را بارای ایان

قراردادها ادامه دهد ،مگر اینکه ن سیاستها مشمول فعالیتهای ممنوع شده طبق پاراگراف  25شاوند و( )iiبارای
بهبود سیاستهای حسابداری خود ن گونه که بوسیله پاراگراف  11-51مجاز شده است ادامه دهد.
 )cارایه دهنده ی خدما

در نظر می گیرد که یا قیمت تمام شده تعهدا

قراردادی اش برای ارایاه ی خادما ،

از در مد پیش دریافت شده ی بیشتر می شود یا نه .برای انجام دادن این کار ،ارایه دهناده ی خادما

زماون

کفایت بدهی شرح داده شده در پاراگراف  23-29از این  IFRSرا اعمال می کناد .اگار ایان  IFRSباه ایان
قراردادها اعمال نشود ،ارایه دهنده ی خدما

می بایست  IAS 37را برای مشخص کردن اینکه یا قراردادهاا

سنگین هستند ،بکار گیرد.
 )dبرای این قراردادها ،الزاما

افشاگری در این  IFRSبعید به نظر می رسد که به طور معنا داری باه افشااگری

های ملزم شده توسط دیگر  IFRSها اضافه کند.

تمایز بین ریسک بیمه و سایر ریسک ها
پاراگراف  - B8تعری

یک قرارداد بیمه به ریسک بیمه اشاره میکند ،که این  IFRSن را به عنوان ریسک معرفای مای

کند ،به ریر از ریسک مالی که از طرف منعقد کننده قرارداد به یک صادر کننده منتقل می شود .قراردادی که بدون ریسک
بیمه معنادار صادر کننده را در معرض ریسک مالی قرار میدهد یک قرارداد بیمه نیست.
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پاراگراف  - B9تعری

ریسک مالی در ضمیمه ( )Aلیستی از متغیرهای مالی و ریر مالی را در برمای گیارد .ن لیسات

شامل متغیرهای ریر مالی ای است که برای یک طرف از قرارداد مشخص نمی باشند .مانند شااخص خساار

زلزلاه در

یک من قه بخصوص یا شاخص دما در یک شهر بخصوص .ن لیست متغیرهای ریر مالی که برای یک طرف از قارارداد
مشخص هستند را مستثنی می کند .مانند وقوع یا عدم وقوع تش سوزی می باشد که دارایی ن طرف قرارداد را سای)
می رساند یا نابود می سازد .به عالوه ،ریسک تغییر در ارزش متعارف یک دارایی ریرمالی ،یک ریسک مالی نمای باشاد
اگر ارزش متعارف نه تنها تغییرا

در قیمتهای بازار برای این چنین دارایی هایی (یک متغیر مالی) را منعکس کناد بلکاه

هم نین شرایط یک دارایی مالی مشخص که بوسیله یک طرف از یک قرارداد منعقد شده اسات نگهاداری مای شاود را
منعکس کند .برای مثال ،اگر تضمینی از ارزش باقی مانده یک خاودروی خااص ،تضامین کنناده را در معارض ریساک
تغییرا

در شرایط فیزیکی ماشین قرار دهد ،ن ریسک یک ریسک بیمه است نه یک ریسک مالی.

پاراگراف  - B11بعضی قراردادهاا عاالوه بار ریساک بیماه معناادار ،صاادر کنناده را در معارض ریساک ماالی قارار
می دهند .برای مثال ،خیلی از قراردادهای بیمه ی عمر هم حداقل نرخ بازده به بیمه گااار را تضامین مای کنناد (ایجااد
ریسک مالی) و هم قول مزایای فو

(مرگ) را می دهند که برخی اوقاا

باه طاور معناا داری از ماناده حسااب بیماه

گااربیشتر می شود( .ایجاد ریسک بیمه در شکل ریسک مرگ ومیر) .این چنین قراردادهایی قراردادهای بیمه می باشند.
پاراگراف  - B11تحت برخی از قراردادها ،اتفاق بیمه شده پرداخت یک مقدار مرتبط به شاخص قیمت را سرعت مای
بخشد .این چنین قراردادهایی قراردادهای بیمه می باشند ،پرادخت ارایه شده که مشروط بر اتفاق بیماه شاده اسات مای
تواند حایز اهمیت باشد .برای مثال ،مستمری ساالنه مشروط به حیا  ،مرتبط با بهای تمام شده ،ریساک بیماه را منتقال
می کند .زیرا پرداخت بوسیله یک رخداد نامعلوم _ ادامه حیا

مستمری بگیر _ سرعت بخشایده مای شاود .ارتبااط باا

شاخص قیمت ،یک مشتق گنجانده شده است اما هم نین ریسک بیمه را منتقل می کند .اگر نتیجه انتقاال ریساک بیماه
قابل توجه باشد ،مشتقه گنجانده شده ،تعری

یک قرارداد بیمه را بر ورده می کند ،در حالتی که نیاز ندارد تا جدا شود و

در ارزش متعارف اندازه گیری شود( .ببینید پاراگراف  1از این ) IFRS
پاراگراف  - B12تعری

ریسک بیمه به ریسکی بر می گردد که بیمه گر از بیمه گاار می پایرد .به بیان دیگار ،ریساک

بیمه یک ریسک از قبل موجود انتقال داده شده از بیمه گاار به بیمه گر است .بنابراین ریسک ایجاد شده بوسیله قارارداد
ریسک بیمه نمی باشد.
پاراگراف  - B13تعری

یک قرارداد بیمه به یک اثر نامساعد روی بیمه گاار بر مای گاردد .ایان تعریا  ،پرداختهاای

انجام شده بیمه گر را به مقداری برابر با اثر (تاثیر) مالی رخداد نامساعد محادود نمای کناد .بارای مثاال ،ایان تعریا ،
اص الح پوشش بیمه "نو برای کهنه" را مستثنی نمی کند .که در ن به بیمه گاار به انادازه کاافی پرداخات مای کناد تاا
جایگزینی دارایی های سی) دیده ی قدیمی را با دارایی های جدید فراهم سازد .به همین ترتی) ،این تعری

در راب اه

با بیمه عمر ،پرداخت را به زیان های مالی متحمل شده توساط وابساتگان فارد مرحاوم محادود نمای ساازد و ناه ماان
پرداخت مقادیر از پیش مشخص شده برای تعیین کمیت زیان ایجاد شده توسط مرگ یا حادثه می شود.
پاراگراف  - B14برخی قراردادها ،پرداختی را الزام ور می کنند ،اگر یک رخداد نامشاخص خااص رخ دهاد .اماا اثار
نامساعدداشتن روی بیمه گاار به عنوان پیش شرط پرداخت را الزامی نمی کند .این چنین قراردادی ،یاک قارارداد بیماه
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نمی باشد حتی اگر منعقد کننده ن از این قرارداد برای از سبک کردن حدود ریسک پایه استفاده کناد .بارای مثاال ،اگار
منعقد کننده قرارداد از یک مشتق قرارداد برای مصونیت تامینی یک متغیر ریر مالی پایه که باجریان های نقدی از دارایای
های یک واحد تجاری همبسته است استفاده کند مشتقه ،یک قرارداد بیمه نمی باشد .زیرا پرداخت بر این مشروط نشاده
که یا منعقد کننده قرارداد به صور
عکس ،تعری

نامساعدی توسط کاهشی در جریان های نقدی از دارایی متاثر شده است یا ناه .بار

یک قرارداد بیمه که به یک رخداد نامعلوم با عوارض نامساعد روی بیمه گاار اشاره می کند ،یاک پایش

شرط قراردادی برای پرداخت می باشد .این پیش شرط قراردادی ،بیمه گر را به بررسی اینکه یا رخداد واقعا باعث یاک
اثر نامساعد شده است یا نه ملزم نمی کند .اما بیمه گر را مجاز می کند که از پرداخت سارباز زناد ،اگار قاان نشاود کاه
رخداد باعث یک اثر نامساعد شده است.
پاراگراف  – B15ریسک اب ال بیمه نامه یا نرخ تداوم (یعنی ریسکی که طرف مقابل قرارداد را اب ال (کنسل) مای کناد
زودتر یا دیرتر از وقتی که صادر کننده انتظار داشته در قیمت گااری کاال در قرارداد) یک ریسک بیمه نیست ،برای اینکه
پرداخت به طرف مقابل مشروط به یک رخداد که در ینده نامعلوم به صور

نا مساعدی طرف مقابل را تحت تاثیر قرار

می دهد ،نمی باشد.
پاراگراف  - B16بنابراین ،قراردادی که بیمه گر را در حد خ ر ریسک اب ال بیمه نامه ،ریسک نارخ تاداوم یاا ریساک
هزینه قرارمیدهد ،یک قرارداد بیمه نمی باشد ،مگر اینکه ن قرارداد بیمه گر را در معرض ریسک بیمه قرار دهد .باا ایان
حال ،اگر صادر کننده قرارداد ،ن ریسک را با اساتفاده از قارارداد دومای بارای انتقاال بخشای از ن ریساک باه طارف
دیگر،سبک کند ،قرارداد دوم ن طرف دیگر را در معرض ریسک بیمه قرار می دهد.
پاراگراف  - B17یک بیمه گر می تواند ریسک بیمه معنا دار بیمه را از بیمه گاار بپایرد ،اگر بیمه گر یک واحد تجاری
مجزا از بیمه گاار باشد .در مورد بیمه گر دوجانبه ،بیمه گر دوجانبه ریساک را از هار بیماه گااار قباول مای کناد و ن
ریسک را به اشتراک می گاارد .اگرچه بیمه گاار ها ن ریسک اشتراکی را در مجموع ظرفیتشان به عناوان یاک مالاک،
تحمل می کنند .اما بیمه گر دوجانبه هنوز ریسک را به عنوان جزء ذاتی یک قرارداد بیمه پایرفته است.

مثال هایی از قرارداد بیمه
پاراگراف  - B18موارد زیر مثال هایی از قراردادهایی می باشد که قرارداد بیمه هستند ،اگر انتقال ریساک بیماه معناادار
(مهم) باشد:
 )aبیمه در برابر دزدی (سرقت) یا صدمه به اموال.
 )bبیمه در برابر بدهی محصوال  ،بدهی حرفه ای ،بدهی مدنی یا هزینه های حقوقی.
 )cبیمه ی عمر و مراسم تدفین پیش پرداخت شده (اگرچه مرگ حتمی می باشد ،اما زماان ن ناامعلوم اسات یاا
برای برخی از انواع بیمه های عمر ،چه مرگ در مد
 )dمستمری های مشروط بر حیا

زمانی که بوسیله بیمه پوشش داده رخ دهد یا ندهد)

و حقوق بازنشستگی(یعنی قراردادهایی که جبران خسارتی برای رویداد یناده

نامعلوم ارایه می دهند_زنده ماندن مستمری بگیاران یاا بازنشساتگان_بارای یااری دادن مساتمری بگیاران یاا
بازنشستگان در حفظ استاندارد داده شده ی زندگی ،که در ریر ایان صاور
حیاتش تحت تاثیر قرار می گیرد).
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 )eپوشش از کارافتادگی و درمانی.
 )fضمانتنامه ی ضامن ،ضمانت نامه ی درستکاری (سند وفاداری یا وجاه الضامان) ،ضامانتنامه انجاام تعهادا
(کار) و قولنامه(یعنی قراردادهایی که اگر طارف دیگار در اجارای تعهادا

قارارداد کوتااهی کناد ،خساار

پرداخت کند .برای مثال تعهد برای ساختن یک ساختمان).
 )gبیمه های اعتباری که پرداختهای مشخصی را به منعقد کننده قرارداد ارایه می کند جهت باز پرداخت زیانی کاه
محتمل شده است از بابت اینکه یک بدهکار خاص در زمان سررسید تحت شرایط اصلی یا اصالح شده اساناد
بدهی در پرداخت کوتاهی کرده است  .این قراردادها ممکن است شاکلهای قاانونی گونااگونی داشاته باشاند.
مانند ضمانت ،برخی از انواع اعتباراسنادی (اعتبارنامه) ،یک قرارداد موکولی مشتقه اعتباری یا یک قرارداد بیمه.
با این حال ،این قراردادها ،تعری

یک قرارداد بیمه را بر ورده می کنند .نها هم نین تعری

قارارداد ضامانت

مالی در  IAS 39را بر ورده می کنناد و در حاوزه ی  IAS 32و  IAS 39مای باشاند ،ناه در حاوزه ایان
( IFRSپاراگراف ( 5(dراببینید).با این وجود ،اگر یک صادر کننده قرارادادهای تضامین ماالی (ضامانت ناماه
های مالی) به صراحت در گاشته اظهار کرده باشد که این چنین قراردادهایی را به عنوان قراردادهاای بیماه در
نظر می گیرد و حسابداری قابل اجرایی را در این قراردادهای بیمه استفاده کرده است ،صادر کننده ممکن است
یا  IAS 18و  IAS 32و یا این استاندارد را به چنین قراردادهای تضمین مالی اعمال کند.
 )hضمانتنامه های محصول .ضمانت های محصول که به وسیله ی طرف دیگر برای کاالهای فروخته شده توساط
تولید کننده ،فروشنده یا خرده فروش صادر شده است در داخل حوزه این  IFRSهستند .با این حال ،ضمانت
های محصول که مستقیما بوسیله ی تولید کننده ،فروشنده یا خرده فروش صادر شده است بیرون حوزه ی این
استاندارد می باشند ،زیرا نها در حوزه ی  IAS 18و  IAS 37قرار دارند.
 )iبیمه حق مالکیت (یعنی بیمه در برار کش

کاستی ها (قصور) در حق مالکیت بر زمین ،زمانی که قرارداد بیماه

نوشته میشد ،واضح نبود) در این حالت ،رویداد بیمه شده کش

یک کاستی (نقص) در حق مالکیت می باشاد

نه خود نقص.
 )jکمک های سفر (یعنی جبران خسار

به صور

نقدی یا ریر نقدی به بیمه گااران برای زیاان هاای متحمال

شده ،هنگامی که نها در حال سفر می باشند) .پاراگراف های  B6و  B7برخی از این نوع قراردادها را بررسی
می کند.
 )kضمانتهای فاجعه (بالی ناگهانی) که برای پرداختهای کم شده (تقلیل یافته)در اصل پول ،بهره یا هار دوی نهاا
می باشد ،اگر یک رویداد خاص به صور

نامساعدی صادرکننده این ضمانت را تحات تااثیر قراردهاد(مگار

اینکه رویداد خاص ریسک بیمه معناداری ایجاد نکند .برای مثال اگر رویداد ،تغییری در یک نارخ بهاره یاانرخ
تبدیل ارز باشد).
 )lمبادله های بیمه و دیگر قراردادها که یک پرداخت را بر اساس تغییرا

در ب و هوا ،تغییرا

زماین شناسای،

یا دیگر متغیرهای فیزیکی که برای یک طرف قرارداد خاص (ویژه) می باشند را الزام ور می کند.
 )mقراردادهای بیمه اتکایی.
پاراگراف  - B19موارد زیر مثالهایی برای مواردی هستند که قراردادهای بیمه نمی باشند.
 )aقراردادهای سرمایه گااری که شکل قانونی از یک قرارداد بیمه دارند ،اما بیمه گر را در معارض ریساک قابال
توجه بیمه قرار نمی دهند .برای مثال قراردادهای بیمه عمری که در ن بیمه گر هیچ گونه ریسک معنادار مارگ
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و میری را تحمل نمی کند( .این گونه قراردادها ،معموال اسناد(اوراق بهدار) مالی ریر بیماه ای یاا قراردادهاای
خدمت می باشند .ببینید پاراگراف های  11و )12
 )bقراردادهایی که شکل قانونی بیمه ای دارند ،اما تمام ریسک های مهم را به بیمه گاار بازگردانده اند ،از طریاق
مکانیزم های ریر قابل فسخ و الزم االجرایی که پرداخت هاای یناده را بوسایله بیماه گااار باه عناوان نتیجاه
مستقیمی از زیان های بیمه شده ،تعدیل می کند .برای مثال برخی قراردادهاای بیماه خوداتکاایی یاا برخای از
قراردادهای گروهی (این گونه قراردادها ،معموال اسناد(اوراق بهدار) مالی ریر بیمه ای یاا قراردادهاای خادمت
می باشند .ببینید پاراگراف های  11و )12
 )cخود بیمه گری (بیمه خویش فرما) ،به بیان دیگر ،نگهداشتن ریسکی که می توانست با بیمه پوشش داده شاود.
(هیچ قرارداد بیمه ای وجود ندارد زیرا هیچ گونه توافقی با طرف دیگر وجود ندارد).
 )dقراردادهایی (مانند قراردادهای قمار) که پرداختی را اگر یک رخداد خاص در ینده نامعلوم رخ دهد ،ملزم مای
کند .اما ملزم نمی کند ،به عنوان پیش شرط قراردادی برای پرداخت ،که اتفاق به صور

نامساعد بیمه گاار را

تحت تاثیر قرار دهد ،معلوم نمی کند .با این حال ،این تشخیص و تبیین مان این نمی شود کاه جزییاا

یاک

پرداخت از پیش مشخص شده ،کمیت زیان ناشی از یک رخداد مشخص مثل مارگ یاا تصاادف را مشاخص
کند.
 )eاوراق بهادار مشتقه که یک طرف را در معرض ریسک مالی قرار می دهند اما نه ریسک بیمه ،زیرا کاه نهاا ن
طرف را ملزم می کنند که پرداخت منحصرا بر اساس تغییرا

در یک یا بیش از یاک نارخ بهاره ی مشاخص،

قیمت اسناد(اوراق بهادار) مالی ،قیمت کاال ،نرخ تبدیل ارز ،شاخص قیمت یا بهره ،نارخ اعتبااری یاا شااخص
اعتباری و یا دیگر متغیرها صور

گیرد .این متغیرها در حالت یک متغیر ریر مالی که متغیر بارای یاک طارف

قرارداد معین نمی باشند ،فراهم شده اند( .ببینید )IAS 39
 )fیک تضمین مرتبط با اعتبار (یا اعتباراسنادی ،قرارداد موکولی مشتقه یا قرارداد بیمه اعتباری) که پرداخت هاا را
الزام ور می کند ،حتی اگر منعقد کننده ی قارارداد ،زیاانی را در قصاور بادهکار در پرداخات قارض هنگاام
سررسید متحمل نشده باشد.
 )gقراردادهایی که پرداخت را براساس ب و هوا ،زمین شناسی و یا سایر متغیرهای فیزیکی که برای یاک طارف
قرارداد معین نمی باشد را الزام ور می کند( .که معموال به عنوان مشتقا

ب و هوا توصی

می شوند)

 )hضمانت های فاجعه (بالی ناگهانی) که برای پرداخت های کم شده (تقلیل یافته)اصل پول ،بهره و یا هر دو بار
اساس ب و هوا ،زمین شناسی و یا سایر متغیرهای فیزیکی که برای یک طرف قرارداد معین نیست  ،تهیه مای
شوند.
پاراگراف  - B21اگر قراردادهای شرح داده شده در پاراگراف  ،B19دارایی های مالی یا بدهیهای مالی ایجاد کند،
ن ها در حوزه  IAS 39می باشند .در میان چیزهای دیگر ،این بدین معنی اسات کاه طارف هاای قرارداد ن اه را
استفاده می کنند که گاهی اوقا

حسابداری سپرده نامیده می شود و شامل موارد زیر می باشد:

 )aیک طرف قرارداد مابه ازای دریافت شده را به عنوان بدهی مالی شناسایی میکند به جای در مد.
 )bطرف دیگر مابه ازای پرداخت شده را به عنوان دارایی مالی شناسایی میکند نه به عنوان هزینه.
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پاراگراف  - B21اگر قراردادهای شرح داده شده در پارگراف  B19دارایی های مالی یا بدهی مالی ایجاد نکنادIAS ،
 18به کار می رود .تحت  ،IAS 18در مد مرتبط با یک معامله شامل اجاره خدما
شناسایی می شود .اگر نتیجه معامله را بصور

با ارجاع به مرحلاه تکمیال معاملاه

قابل اعتمادی بتوان تخمین زد.

ریسک های معنادار بیمه
پاراگراف  - B22یک قرارداد ،یک قرارداد بیمه است اگر و تنها اگر ن ریسک بیمه معناداری را انتقال دهد .پاراگرافهای
 B8-B21ریسک های بیمه را مورد بحث قرار می دهند .پاراگراف های زیر ،ارزیابی اینکه یا ریسک بیماه قابال توجاه
است را مورد بحث قرار می دهند.
پاراگراف  - B23ریسک بیمه معنادار است ،اگر و تنها اگر یک رویداد بیمه شده بتواند باعاث شاود بیماه گار مزایاای
اضافی مهمی را در هر سناریویی پرداخت کند .به استثنای سناریوهایی که فاقد مفاد تجاری هستند(یعنی هیچ گونه تااثیر
قابل تشخیصی در اقتصاد معامله ندارند)اگر مزایای مهم اضافی در سناریوهایی که مفاد تجاری دارند قابل پرداخت باشد،
شرایط جمله ی قبلی ممکن است بر ورده شود حتی اگر رویداد بیمه شده بسیار نامحتمل باشد یا حتی اگر ارزش فعلای
جریان های نقدی مشروط مورد انتظار (احتمالی  -موزون) ،بخش کاوچکی از ارزش فعلای تماام جریاان هاای نقادی
قراردادی باقی مانده باشد.
پاراگراف  - B24مزایای اضافی شرح داده شده در پاراگراف ب  15به مقادیری بر می گردد که هیچ رویداد بیماه شاده
ای رخ ندهد( .به جر سناریوهایی که فاقد مفاد تجاری می باشند ).این مقادیر اضافی شامل بهاای تماام شاده ارزیاابی و
بررسی دعاوی می باشد .اما موارد زیر را مستثنی می شود:
 )aزیان توانایی م البه از بیمه گاار برای خدما

تی .برای مثال ،در یک قرارداد بیمه عمر که با سارمایه گاااری

مرتبط شده است ،مرگ (فو ) بیمه گاار به این معنی است که بیمه گر دیگار نمای تواناد خادما

مادیریت

سرمایه گااری را انجام دهد و بنابراین هزینه ای بارای انجاام ن جما وری کناد .باا ایان حاال ،ایان زیاان
اقتصادی برای بیمه گر ریس ک بیمه را منعکس نمی کند .همانگوناه کاه مادیر یاک صاندوق سارمایه گاااری
مشترک ریسک بیمه مرتبط با مرگ احتمالی مشتریان را نمی پایرد .بنابراین پتانسیل زیان هزینه هاای مادیریت
سرمایه گااری های تی در ارزیابی اینکه چقادر ریساک بیماه باه وسایله ی قارارداد منتقال میشاود ،مرباوط
(دخیل)نیست.
 )bمعافیت (چشم پوشی/گاشت) که بر روی م الباا
م البا

بازخریاد یاا فساخ ارث انجاام میشاود.زیرا قارارداد ایان

را موجود نموده است  ،معافیت (چشم پوشی/گاشت) از این م البا

جبران خسار

بیماه گااار را

برای ریسک ازقبل موجود نمی کند.بنابراین در ارزیابی اینکه بواس ه قارارداد چاه میازان ریساک بیماه منتقال
میشود ،ن (معافیتها) دخیل نیستند.
 )cپرداخت مشروط برای رویدادی که زیان معناداری را برای منعقدکننده قرارداد باعاث نمای شاود .بارای مثاال،
قراردادی را در نظر بگیرید که صادر کننده را به پرداخت یک میلیون واحد پول (ارز)ملزم می کناد (اگار یاک
دارایی سی) فیزیکی ببیند که باعث زیان اقتصادی ریر مهم یک واحد پول (ارز) به منعقد کنناده قارارداد مای
شود .در این قرارداد منعقد کننده ریسک ریر مهم زیان یک واحد پول (ارز) را باه بیماه گار منتقال میکناد .در

23

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی)
جهت استفاده داخلی
همین حال ،قرارداد ریسک ریر بیمه ای ایجاد می کناد کاه اگار اتفااق مشاخص روی دهاد صاادرکننده بایاد
 999.999واحد پول (ارز)پرداخت کند .زیراصادر کننده ریساکهای مهام بیماه راازدارناده (منعقاد کنناده)نمی
پایرد.این قرارداد یک قرارداد بیمه نمی باشد.
 )dپوشش های ممکن بیمه اتکایی .بیمه گر علت های جداگانه برای این پوشش ها در نظر می گیرد.
پاراگراف  – B25بیمه گر باید اهمیت ریسک بیمه را قرارداد به قرارداد ارزیابی کند .نه با مراجعه باه اقاالم باا اهمیات
صور

های مالی .بنابراین ،ریسک بیمه ممکن است معنادار باشد ،حتی اگر احتمال اندکی از زیان های مهام بارای کال

مجلد (مجموعه) قراردادها وجود داشته باشد .این ارزیابی قرارداد به قرارداد ،طبقه بندی یک قرارداد را به عنوان قارارداد
بیمه سان تر می سازد .با این حال ،اگر یک مجموعاه نسابتا متجاانس از قراردادهاا کوچاک معرفای شاود مشاتمل بار
قراردادهایی که تمام ریسک های بیمه را منتقل می کند ،یک بیمه گر نیاز ندارد تا تک تک قراردادهای مجموعه را بارای
شناسایی تعدادی از قراردادهای ریر مشتقه که ریسک ریر قابل توجهی رامنتقل می کنند ،ارزیابی کند.
پاراگراف  - B26از پاراگرافهای  B23-B25نتیجه می شود که اگر یک قرارداد مزایاای فاو
پرداخت در هنگام حیا
نباشد( .قضاو

پرداخت کند ،قرارداد یک قرارداد بیمه است مگر اینکه مزایای اضافی مرگ چندان قابال توجاه

شده به وسیله ارجاع به قرارداد به جای کل مجموعه قراردادها) همان طور کاه در پااراگراف )B24 (b

اشاره شد ،معافیت (چشم پوشی/گاشت) از م البا
جبران خسار

 ،فراتار از مقادار قابال

بازخرید یا فسخ ارث مشمول این ارزیابی نیستند،اگر ایان معافیات

بیمه گاار را برای ریسک ازقبل موجود نمی کند .به هماین ترتیا) ،یاک قارارداد مساتمری کاه مقاادیر

منظمی را برای باقی مانده عمر بیمه گاار پرداخت میکند ،یک قرارداد بیمه است ،مگر اینکه پرداختهای کال مشاروط بار
زندگی ناچیز باشد.
پاراگراف  - B27پاراگراف  B23به مزایای اضافی اشاره می کند .این مزایاای اضاافی مای تواناد شاامل الزامای بارای
پرداخت جلوتر(زودتر) مزایا باشد ،اگر اتفاق بیمه شده زودتر روی دهد و پرداخت برای ارزش زمانی پول تعدیل نشاده
باشد .یک مثال بیمه کامل عمر برای مقادیر ثابت می باشد (به بیان دیگر ،بیمه ای که مزایای ثابت بارای مارگ ارایاه مای
دهد ،هر وقتی که بیمه گاار فو
است اما تاریخ فو

کند ،بدون تاریخ انقضایی برای پوشش بیمه) مشخص است که فو

بیمه گاار معلاوم

نامعلوم است .صادر کننده زیانی روی ن دسته از قراردادهای افرادی که بیمه گاار زودتر می میارد

تحمل خواهد کرد .حتی اگر هیچ زیان کلی در روی کل مجموعه قراردادها وجود نداشته باشد.
پاراگراف  - B28اگر یک قرارداد بیمه به یک جزء سپرده و یک جزء بیمه جدا تقسیم شود ،اهمیت انتقال ریساک بیماه
با ارجاع به جزء بیمه ارزیابی می شود .اهمیت ریسک بیمه منتقل شده بوسیله اوراق بهادار مشتقه بوسیله مرج مشاتقا
گنجانده شده ارزیابی می شود.

تغییرات در سطوح ریسک بیمه
پاراگراف  - B29برخی از قراردادها در راز هیچ گونه ریسک بیمه ای را به بیمه گر در راز منتقل نمای کنناد .اگرچاه
نها در یک زمان بعد ریسک بیمه را منتقل می کنند .برای مثال ،قراردادی را در نظر بگیرید کاه برگشات ساپرده گاااری
مشخصی را ارایه می دهد و شامل اختیار (گزینه) برای بیمه گاار باشد برای استفاده از عایدا
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در سررسید جهت خرید یک مستمری مشروط بر حیا

به نرخ جاری مستمری که بوسیله بیمه گر برای دیگر مساتمری

های جدید م البه شده زمانی که بیمه گاار به این اختیار عمل می کند .قرارداد هیچ گونه ریسک بیماه باه صاادر کنناده
تحمیل نمی کند تا هنگامی که به اختیار عمل می شود .زیرا بیمه گر زاد است برای قیمت گااری مستمری بر ن اسااس
که ریسک بیمه انتقال داده شده به بیمه گر در ن زمان را منعکس کند .با این حال ،اگر قرارداد ،نرخ مستمری ( یا مبناایی
برای تعیین نرخ های سالیانه مستمری سالیانه) را مشخص کند ،قرارداد ریسک بیمه را در راز قرارداد به بیمه گار منتقال
میکند.
پاراگراف  - B31یک قرارداد که به عنوان یک قرارداد بیمه واجد شرایط شناخته می شود ،یک قرارداد بیماه بااقی مای
ماند تا هنگامی که تمام حقوق و تعهدا

منقضی شوند یا سپری شوند.
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