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IFRS & Insurance (IACPA)  سید محمد باقرآبادی 

 
   

 :تاریخچه استانداردهای بین المللی

1973 IASC 

SIC 

IAS 

IFRIC 

IFRS 

IASB 2001 

 منابع مالی بیشتر
 كادر حرفه ای تر
 استقالل بیشتر

در صووووكرتیره در 
مووووكارد  ووووا  
ا تالفوووووووووووی 

و IAS بوووووووین 
 IFRS وجووووووكد

داشته باشود حو    
تقوووووود  بووووووا  
استانداردهای بین 
المللی گزارشگری 

می ( IFRS)مالی
 باشد

 
 



 ؟IFRSچرا صورت های مالی مبتنی بر 

 دسترسی به بازارهای  ارجی؟  
 تسهیل ورود سرمایه گذاران  ارجی به بازار سرمایه؟

 یرسان سازی صكرت های مالی و افزایش قابلیت مقایسه؟
 اهداف تلفی ؟     
 الزامات حقكقی؟

 گسترش كسب وكار؟
كاهش عد  تقارن اطالعاتی بین شركت های مختلف از طری  

 ؟تاكید بر حسابداری ارزش منصفانه
امران استفاده بهتر و مكثرتر از فناوری هایی چكن زبان 

 ؟گزارشگری تجاری تكسعه پذیر
 حل مشرل نمایندگی بین مدیریت و سرمایه گذاران؟

 

(IACPA)  سید محمد باقرآبادی IFRS & Insurance 



 ؟IFRSروش های گزارشگری طبق 

 IFRSروش های گزارشگری طب  

ارائه صكرت های مالی فقط 
 IFRSبا الزامات 

صكرت های مالی طب  
صكرت های + استانداردهای ملی
 IFRSتلفیقی طب  

صكرت های مالی كامل  
طب  استاندارد ملی و 

IFRS 

(IACPA)  سید محمد باقرآبادی IFRS & Insurance 



طبق اعالم   IFRSتعداد کل الزامات منتشر شده توسط بنیاد 
به شرح زیرر  نسخه  71بر بالغ  2017کتاب آبی و قرمز سال 

 :می باشد

 

IFRS & Insurance (IACPA)  سید محمد باقرآبادی 

 تعداد الزامات نا  مجمكعه

 IAS 28استانداردهای حسابداری بین المللی 

 IFRS 17استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی 

 IFRIC 18بیانیه های كمیته بین المللی تفاسیر گزارشگری مالی 

 SIC 8بیانیه های كمیته تفاسیر استانداردها 

 71 جمع

 
   



 :1396تا شهریور استانداردها در ایران، وضعیت ترجمه 

(IACPA)  سید محمد باقرآبادی IFRS & Insurance 

 وضعیت نام شماره

IFRS 1 ترجمه شده پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برای نخستین بار 

IFRS 3  ترجمه شده تركیبهای تجاری 

IFRS 4 ترجمه شده قراردادهای بیمه 

IFRS 5 ترجمه شده داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متكقف  شده 

IFRS 6 ترجمه شده اكتشاف و ارزیابی منابع معدنی 

IFRS 7 ترجمه شده  افشا: ابزارهای مالی 

IFRS 8 ترجمه شده قسمتهای عملیاتی 

IFRS 9  (2018ژانویه  1الزم الجرا از )ابزارهای مالی -- 

IFRS 10 ترجمه شده صكرتهای مالی تلفیقی 

IFRS 11 ترجمه شده مشاركتها 

IFRS 12 ترجمه شده  افشای منافع در سایر واحد های تجاری 

IFRS 13 ترجمه شده اندازه گیری ارزش منصفانه 

IFRS 14 حساب های معكق قانكنی -- 

IFRS 15  (2018ژانویه  1الزم الجرا از )درآمد ناشی از قرارداد با مشتریان -- 

IFRS 16  (2019ژانویه  1الزم الجرا از )اجاره ها -- 

IFRS 17  جایگزین  –( 2021ژانویه  1الزم الجرا از )قراردادهای بیمهIFRS 4 -- 



(IACPA)  سید محمد باقرآبادی IFRS & Insurance 

 وضعیت نام شماره

IAS 1 ترجمه شده ارائه  صكرتهای  مالی 

IAS 2 ترجمه شده مكجكدیها 

IAS 7 ترجمه شده صكرت جریانهای نقدی 

IAS 8 ترجمه شده رویه های حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری واشتباهات 

IAS 10 ترجمه شده رویدادهای پس از دوره گزارشگری 

IAS 11  جایگزین خواهد شد با  –پیمانهای سا تIFRS15 ترجمه شده 

IAS 12 ترجمه شده مالیات بردرآمد 

IAS 16 ترجمه شده امالک،ماشین آالت و تجهیزات 

IAS 17  جایگزین خواهد شد با  -اجاره هاIFRS 16 ترجمه شده 

IAS 18  جایگزین خواهد شد با  -درآمد عملیاتیIFRS15 ترجمه شده 

IAS 19 ترجمه شده مزایای كاركنان 

 :1396وضعیت ترجمه استانداردها در ایران، تا شهریور 



(IACPA)  سید محمد باقرآبادی IFRS & Insurance 

 وضعیت نام شماره

IAS 20 ترجمه شده حسابداری كمرهای بالعكض دولت و افشای كمرهای دولت 

IAS 21 ترجمه شده آثار تغییر نرخ ارز 

IAS 23 ترجمه شده  مخارج تامین مالی 

IAS 24 ترجمه شده افشای اطالعات اشخا  وابسته 

26 IAS ترجمه شده حسابداری و گزارشگری تكسط طرحهای مزایای بازنشستگی 

IAS 27 ترجمه شده صكرتهای مالی جداگانه 

IAS 28  ترجمه شده سرمایه گذاری در واحد های تجاری وابسته و مشاركتهای  ا 

IAS 29 گزارشگری مالی در شرایط تكرمی حاد -- 

IAS 32 ترجمه شده  ارائه: ابزارهای مالی 

IAS 33 ترجمه شده سكد هر سهم 

IAS 34 ترجمه شده گزارشگری مالی میان دوره ای 

IAS 36 ترجمه شده كاهش ارزش داراییها 

IAS 37 ترجمه شده ذ ایر،بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی 

IAS 38 ترجمه شده دارایی های نامشهكد 

IAS 39 جایگزین خواهد شد با  -شنا ت و اندازه گیری : ابزارهای مالیIFRS 9 ترجمه شده 

IAS 40 ترجمه شده سرمایه گذاری در امالک 

41 IAS ترجمه شده كشاورزی 

 :1396وضعیت ترجمه استانداردها در ایران، تا شهریور 



 

 

 :پیشینه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران

(IACPA)  سید محمد باقرآبادی IFRS & Insurance 

  1389/11/10مصكبه مكرخ 
 سازمان حسابرسی

 "شركت های بكرسی" بكدن  مجاز

  1390/06/27مصكبه مكرخ 
 سازمان حسابرسی

بكدن آن گروه از شركت ها و نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان   مجاز
بكرس و اوراق بهادار كه تكسط سازمان بكرس مشخص می شكند و به 
تبع آن ها، شركت های فرعی و وابسته مربكط از تاریخ مشخص شده 

 تكسط آن سازمان،

مصكبه مكرخ 
 سازمان بكرس1392/10/21

بكدن كلیه شركت ها و نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان بكرس  مجاز
و اوراق بهادار و به تبع آن، شركت های فرعی و وابسته آنها، در تهیه 

 و بعد از آن شروع می شكد،1392صكرت های مالی كه از ابتدای 

اطالعیه مكرخ  
 سازمان بكرس1395/08/25

كلیه بانک ها و مكسسات اعتباری ثبت شده نزد سازمان  (الف الزام
 بكرس و اوراق بهادار ، 

 كلیه شركت های بیمه ثبت شده نزد سازمان بكرس و اوراق بهادار و( ب
كلیه شركتهای پذیرفته شده در بكرس اوراق بهادار تهران و ( ج 

میلیارد ریال و بیشتر از  10ر000فرابكرس ایران با سرمایه ثبت شده 
 آن

مجمع   1395/05/12مصكبه مكرخ 
 عمكمی سازمان حسابرسی



 

 

 :پیشینه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران

(IACPA)  سید محمد باقرآبادی IFRS & Insurance 

 سازمان 1396/04/24طب  ابالغیه مكرخ 
 بكرس زمان ارائه صكرت های مالی مطاب  
 با استاندراد های بین المللی گزارشگری مالی  

 ماه پس از انتشار  6شركت های بكرسی 
 صكرت های مالی حسابرسی شده ناشر برای

 همان سال طب  استانداردهای حسابداری ایران 
  . در سامانه كدال می باشد 



 

استانداردهای بین المللوی گزارشوگری موالی از طریو  یوک فراینود بوین المللوی         
كه اشخا  و سازمان های ذیعالقوه در سرتاسور    due processمشكرتی به نا  

 .جهان را درگیر می كند، تدوین می شكند
مرحله زیر می باشد كه هیئت امنای بنیاد بر رعایوت آن ناوارت    6این فرایند شامل 

 :دارند
 تعیین دستكر كار1.
 برنامه ریزی پروژه2.
 تهیه و انتشار گزارشات مباحثه ای و تحقیقات صكرت گرفته برای نار كاهی3.
 تهیه و انتشار پیش نكیس برای نار كاهی4.
 تدوین و انتشار استاندارد5.
 رویه های پس از انتشار استاندارد6.

 

 چگونه تدوین می شوند؟ IFRSاستانداردهای بین المللی گزارشگری مالی  

(IACPA)  سید محمد باقرآبادی IFRS & Insurance 



 IASBپروژه بیمه ای تاریخچه 

1997 1999 2002 2004 2017 

شروع پروژه 
 بیمه 

 صدور :دسامبر
 اولین پیش نویس

 IFRS  04 IFRS17 تقسیم پروژه به دو مرحله

شروع شد كوه هودف آن تبیوین    1997در سال  IASCپروژه بحث انگیز بیمه قبل از انحالل -
حسابداری قراردادهای بیمه بكده و قابل ذكر است كه هودف آن بررسوی تموا  ابعواد پیچیوده      

 .حسابداری بیمه ای نبكده است

هوم نامیوده شوده    ( مرحله اول ) استاندارد نهایی محصكل این پروژه كه فاز یک : مرحله اول -
 2005منتشور شود و از ابتودای      “قراردادهوای بیموه ای  ”   IFRS4 بوه عنوكان   2004اوایل 

 .برارگیری الز  االجرا شد 

در فوازدو  بوه   ( IASB)هیات استانداردهای حسابداری بین المللوی   IFRS4متعاقب ابالغ  -
مكارد زیوادی ماننود   منتشر گردید و  2017در سال  تبیین مكارد مربكط به بیمه ادامه داد كه 

 .را در بر می گیرد.. تعدیالت ریسک و , تنزیل , مسائل مربكط به اندازه گیری اولیه 

IFRS & Insurance (IACPA)  سید محمد باقرآبادی 



 نظرات جمع آوری شده از بیمه گران و ناظران

 (IAIS)انجمن بین المللی ناظران بیمه ای 
عضوك از كشوكرهای مختلوف دنیوا كوه       200تاسیس شده و شامل بیش از  1994در سال  

 . پرتفكی بیمه نامه های صادره در دنیا را شامل می شكند% 97بیش از 
هدف این نهاد افزایش كارایی، ناارت بر صنعت بیمه و تكسعه منصوفانه بوازار بیموه ای در    

 .سطح دنیا می باشد
 ICPعودد   26توا كنوكن   )منتشور موی كنود     ICPاین نهاد استانداردهای  كد را با عنكان 

 (منتشر نمكده است
 
 
الوی   2000این نهاد دو طبقه نتایج مهم در  صك  قراردادهای بیمه ای در طكل سالهای  

 : را ارائه نمكد  2006
 اطالعات مالی مهم برای ارزیابی اعتبار و كفایت سرمایه -
 هماهنگی مطلكب -
 

IAIS:   International Association of Insurance Supervisors 
 
 

IFRS & Insurance (IACPA)  سید محمد باقرآبادی 



 
 ( بیمه گر بزرگ اروپایی  20)  CFOانجمن -

اندازه گیوری و تنزیول   )مرحله دو   IFRSكاربرگ تخصصی و مشروح در  صك  اصكل -
 (بدهی های بیمه ای

 
 
 
 

به اضافه چهار بیمه گر زنددگی  )گروه واحدهای تجاری بیمه ای امریکای شمالی  -
 ( بزرگ ژاپنی 

 Life Insuranceاصكلی برای بیمه زندگی -
 Non-Life Insuranceاصكلی برای بیمه غیر زندگی -

 
 

IFRS & Insurance (IACPA)  سید محمد باقرآبادی 

 نظرات جمع آوری شده از بیمه گران و ناظران



 :اهدف استانداردهای بیمه ای
تعیوین نحوكه    4هدف استاندارد بین المللی گزارشوگری موالی شوماره    

 گزارشگری و ارائه الزامات افشاء
 
 

 زیربنای فاز دو 

 
تعیین الزامات  17هدف استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره 
 ....اندازه گیری بدهی های بیمه ای و تنزیل و ریسک و

(IACPA)  سید محمد باقرآبادی IFRS & Insurance 



 در بسیاری مكارد مشابه هم هستند IFRS 4ایران و  28استاندارد 
 :مكارد ا تالف به شرح زیر است

 .رویررد قراردادهای بیمه ای در برابر شركت ها و مكسسات بیمه ای -1
 
 
 .ابزارهای مشتقه تعبیه شده در قراردادهای بیمه -2
 
 
 تفریک اجزا سپرده-3
 

 
IFRS & Insurance (IACPA)  سید محمد باقرآبادی 

 :4ایران و استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره  28استاندارد 

 
اندازه گیری و تغییرات آن ارزش منصفانه از قرارداد میزبان جدا و به می باید  IFRS 4طب  

 .در سكد و زیان دوره مناكر شكد
 

 
 

به جداسازی جزء سپرده  مجازو در بر ی مكارد  ملزمدر بر ی مكارد بیمه گر  IFRS 4طب  
 .از جزء بیمه می باشد

 
 

 
است و در استاندارد ایران قراردادهای بیمه ای رویررد استاندارد معطكف به  IFRS 4طب  

 .  رویررد به شركت ها و مكسسات بیمه ای معطكف است



 آزمكن كفایت بدهی -4
 
 
 

 حسابداری سایه -5
 
 

 حسابداری ویژگی های مشاركت ا تیاری -6

IFRS & Insurance (IACPA)  سید محمد باقرآبادی 

 :4ایران و استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره  28استاندارد 

 
برآوردهای ، با استفاده از پایان هر دوره گزارشگریبیمه گر می باید در  IFRS 4طب  
طب  قراردادهای بیمه  كد كفایت بدهی های بیمه  كد را  جریان های نقدی آتی، از فعلی

 ارزیابی كند

است رویه های حسابداری  كد را به گكنه ای تغییر دهد كه سكد  مجازبیمه گر  IFRS 4طب  
 .  یا زیان شناسایی شده تحق  نیافته دارایی بر سكد و زیان تحق  یافته تاثیر بگذارد

 
جزء تضمین شده را جدا از ویژگی مشاركت ا تیاری می تواند بیمه گر  IFRS 4طب  

 .شناسایی كند



 :مطالب قابل ارائه در همایش

IFRS & Insurance (IACPA)  سید محمد باقرآبادی 

 بررسی اقالم با اهمیت صورتهای مالی حمید دیانت پی
IFRS شرکت های بیمه ای بر مبنای 

 دانیال محجكب

 
سرمایه گذاری در امالک طبق پرتفوی  

 IAS 40 –شرکت های بیمه ای 
 

کارگاه تهیه صورت تغییرات در حقوق  ابراهیم نكروزبیگی
 صاحبان سهام

ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی و ذخیره  سید محمد باقرآبادی
 IFRSبرگشت حق بیمه و چالش پیاده سازی 

در  IFRS 17بررسی ابعاد اجرای  مجید بنكیدی
 شرکت های بیمه ای



 :مطالب قابل ارائه در همایش

IFRS & Insurance (IACPA)  سید محمد باقرآبادی 

کارگاه تهیه صورت های مالی بر مبنای  منصكر شمس احمدی
IFRS 

گزارشگری مالی دارایی های مالی در شرکت های   شاهین كرز بر
 IFRS- IAS 39 , IFRS 9 بیمه ای بر مبنای

 IFRSعدم اطمینان، چالش ها و فرصت های  حمید اسد زاده

 شرکتهای بیمه در پیاده سازی


