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 بیمههای شرکت به شفافیت دارایی های مالی در نیاز •

 مالیهای  های مرتبط با ابزار  استاندارد•

 و تشریح مدل زیان تحقق یافته IAS 39طبقه بندی طبق •

 IAS 39و  IFRS 9تفاوت های •

 طبقه بندی، اندازه گیری و کاهش ارزش:  IFRS 9 الزامات •

 افشای ارزش منصفانه•



  نهادهای از ای بیمه های شرکت اینکه و مهم این به توجه با
  به تا است نیاز شوند می محسوب کشور اقتصاد مالی مهم

  ای بیمه های شرکت در مالی های دارایی مالی گزارشگری
 . شود ویژه توجه

 
  بیمه عالی شورای 60 شماره نامه آیین به توجه با

  نامه آیین در مندرج الزامات رعایت با بیمه های شرکت
  بدهی، اوراق سهام، نظیر متنوعی مالی های مذکوردارایی

   .کنند می تحصیل را ... و گذاری سرمایه های سپرده
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 مالی نهاد عنوان به بیمه های شرکت اهمیت به توجه با
 به ها بیمه در مالی های دارایی گزارشگری تا است نیاز

 یابی دست قابل مالی شفافیت حداکثر که باشد شکلی
 . شود حاصل

 
 به توانند می مالی گزارشگری المللی بین استانداردهای 

 داشته کشور بیمه صنعت شفافیت افزایش در بسزایی نقش
 .باشند
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هایمرتبطبااستاندارد
 هایمالیابزار



 چهار مالی های دارایی مالی گزارشگری حاضر حال در
 : دارد مجزا حسابداری استاندارد

  ارائه              IAS 32  

گیری اندازه و شناسایی                IAS 39 

  افشا                   IFRS 7  

 مالی ابزارهای              IFRS 9    

       
 الزامات از برخی پرداخت خواهیم آن به ارایه در که آنچه
 .باشد می فوق استانداردهای مهم
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 39 شماره المللی بین حسابداری استاندارد طبق
 :شوند می تقسیم دسته 4 به مالی های دارایی

بورسی پرتفوی) زیان یا سود در منصفانه ارزش به  شده گیری اندازه مالی دارایی 
 (بیمه های شرکت

مدت بلند گذاری سرمایه های سپرده)رسید سر تا شده نگهداری های گذاری سرمایه  
 ( مشارکتی اوراق و

های شرکت های دریافتنی سایر و نمایندگان به اعطایی تسهیالت) ها دریافتنی و ها وام  
 (بیمه

بیمه های شرکت مدت بلند های گذاری سرمایه)فروش برای آماده مالی های دارایی 
 ( ها شرکت سایر سهام در
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که شود می شناسایی صورتی در فقط ارزش کاهش زیان  
 بنابراین . باشد داشته وجود ارزش کاهش برای عینی شواهد

  . شد نخواهد شناسایی آتی و احتمالی های زیان گونه هیچ
 

 نظیر مالی نهادهای 2008 سال مالی بحران وقوع زمان از 
 شده وارد مدل این به زیادی انتقادات ها بیمه و ها بانک
 .است
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 سایر تفاوت ها



الزامات طبق  IFRS 9ی طبقه 3 به مالی های دارایی 
 سایر طریق از منصفانه ارزش شده، مستهلک بهای

 زیان یا سود طریق از منصفانه ارزش و جامع سودهای
   .شد خواهند تفکیک دوره

 
در بندی طبقه مبنای IFRS 9 مدیریت کار و کسب مدل 

  های ویژگی و (تجاری مدل آزمون)مالی های دارایی
 آزمون)مالی دارایی قراردادی نقدی های جریان
SPPI) است .   
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مثال)نقدی های جریان وصول هدف با مالی دارایی نگهداری  

 به اعطایی وام بیمه، های شرکت های دریافتنی و مطالبات :
 بلندمدت گذاری سرمایه بلندمدت، های سپرده  نمایندگان،

 شرکت به بیمه های شرکت تسهیالت اعطای ، بدهی اوراق در
 ( گروه های

صورت به  فروش و وصول هدف با مالی دارایی نگهداری 
 و نگهداری هدف دو هر با که مشارکتی اوراق)همزمان
 (شود می مدیریت

شرکت بورسی پرتفوی) فروش هدف با مالی دارایی نگهداری 
 (بیمه های
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چگونه مالی دارایی قراردادی نقدی های جریان 
 ؟ است

باشد مانده باقی اصل به نسبت فرع و اصل شامل تنها .الف  
 سایر و گذاران بیمه از بیمه شرکت های دریافتنی: مثال)

 اعطایی تسهیالت  بانکی های سپرده انواع ، بیمه های شرکت
 .(اجاره اوراق مرابحه، صکوک مشارکت، اوراق ، نمایندگان به

 
حالت جز به شکلی هر به مالی دارایی نقدی های جریان .ب 

 .باشد فوق
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 مختلف های شرکت در واحد اوراق یک  کار و کسب مدل
 می آن نگهداری از هدف و مذکور اوراق مدیریت به بسته

 . باشد متفاوت تواند
 

 اما
 

 برای  و بوده ماهوی  دادی قرار نقدی های جریان ویژگی
 .است یکسان ها شرکت همه
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گیری اندازه و بندی طبقه شروط: 
 

های جریان وصول مالی دارایی نگهداری از هدف - الف 
 .باشد قراردادی نقدی

مبلغ اصل شامل تنها باید قراردادی نقدی های جریان -ب 
 . باشد مانده باقی اصل مبلغ به نسبت بهره و
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بیمه شرکت توسط اجاره اوراق نگهداری از هدف - الف  

 .باشد قراردادی نقدی های جریان وصول
 

شامل تنها  اجاره اوراق قراردادی نقدی های جریان -ب 
  باقی اصل مبلغ به نسبت شده تضمین سود و مبلغ اصل
 .است

   
به اجاره اوراق پس شود می پاس آزمون دو هر : نتیجه 

 .شود می  گیری اندازه و بندی طبقه شده مستهلک بهای
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توسط نمایندگان به اعطایی تسهیالت از هدف - الف 

 .باشد قراردادی نقدی های جریان وصول بیمه شرکت
 

و بیمه شرکت بین قراردادی نقدی های جریان -ب 
 نسبت شده تضمین سود و مبلغ اصل شامل تنها نمایندگان

 .است باقی اصل مبلغ به
   
اعطایی تسهیالت پس شود می پاس آزمون دو هر : نتیجه 

 می  گیری اندازه و بندی طبقه شده مستهلک بهای به
 .شود
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گیری اندازه و بندی طبقه شروط: 
 

وصول مالی دارایی مدیریت و کار و کسب مدل . الف 
 به مالی دارایی فروش و قراردادی نقدی های جریان

 .باشد زمان هم شکل
 

اصل شامل تنها باید قراردادی نقدی های جریان .ب 
  .باشد مانده باقی اصل مبلغ به نسبت بهره و مبلغ
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    وصول بیمه شرکت  مرابحه اوراق کار و کسب مدل . الف    
 هم شکل به اوراق فروش و قراردادی نقدی های جریان

 .باشد زمان
 

مبلغ اصل شامل تنها مرابحه اوراق نقدی های جریان .ب 
   .است مانده باقی اصل مبلغ به نسبت شده تضمین سود و
 

از منصفانه ارزش به مرابحه اوراق لذا شده پاس آزمون دو هر : نتیجه  
 .شود می گیری اندازه و بندی طبقه جامع سودهای سایر طریق
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بهای ی طبقه دو در که مالی های دارایی همچنین 
 سودهای سایر طریق از منصفانه ارزش و شده مستهلک

 طریق از منصفانه ارزش به اند نشده گیری اندازه جامع
  . شد خواهند منعکس دوره زیان یا سود

(توضیح) بیمه های شرکت بورسی پرتفوی : مثال 
(توضیح)گذاری سرمایه های یونیت 

 

 

20 



21 

 
 واحد گزارشگر چگونه وجه نقد خلق خواهد  : پیام

کرد و وجه نقد مذکور از  چه ویژگی هایی 
 خواهد داشت ؟



شرکت مالکانه مالی ابزارهای تمامیدامنه در که  بیمه هایIFRS9 

 اندازه معافیت و شوند شناسایی منصفانه ارزش به باید بگیرند قرار
.ندارد وجود دیگر (IAS 39در مندرج)شده تمام بهای به گیری



در  کشور اقتصادی محیط و وضعیت توجه با است ذکر به الزم 

 غیر های گذاری سرمایه حسابرسی سازمان ایران کشور پروفایل

 کرده اعالم منصفانه ارزش به گیری اندازه از معاف را بورسی

 .است
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به و کافی میزان به ها زیان)جدید مدل چرایی و ریشه 
 (موقع

 
و گرایی گذشته)جدید و قدیم مدل کلی های تفاوت  

 (بیشتر کاری محافظه با همراه و گرایی آینده
 

مالی بنیه تقویت) بیمه های شرکت بر جدید مدل مالی اثر 
 (بیمه های شرکت

ای مرحله سه مدل معرفی 
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 ریسک ها آن اولیه شناخت از پس که مالی های دارایی
  مرحله در است نداشته افزایش توجهی قابل شکل به اعتباری

 که میزانی به را اعتباری ریسک ی ذخیره و گرفته قرار اول
 از پس ماه 12 در نکول که دهیم می احتمال و داریم انتظار
 شناسایی مالی های صورت در دهد، رخ گزارشگری تاریخ

   .(IFRS 9, par 5.5.5)شد خواهد
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  به توجه با انتظار مورد اعتباری زیان مرحله این در بنابراین
 ماه 12 در ها آن افتادن اتفاق که نکول با مرتبط های رویداد

   .شد خواهد گیری اندازه است، محتمل آتی
 فاقد یا ریسک کم مالی های دارایی گفت توان می خالصه طور به

 درآمد شناسایی .گیرند می قرار مرحله این در گیر چشم ریسک
  کردن ضرب اساس بر مرحله، این در موجود مالی های دارایی

 شناسایی مالی دارایی ناخالص دفتری مبلغ در موثر بهره نرخ
  . شد خواهد

 
27 



اعتباری ریسک گزارشگری تاریخ در که مالی های دارایی  
 افزایش توجهی قابل شکل به اولیه، شناخت به نسبت ها آن

  مورد اعتباری زیان و شده منتقل دوم مرحله به باشد داشته
 خواهد گیری اندازه مالی دارایی عمر کل برای انتظار

  .(IFRS 9, par 5.5.3)شد
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 : اعتباری ریسک یافتن افزایش تشخیص های نشانه
تعیین اعتبارسنجی موسسات توسط که)مشتری اعتباری ی رتبه تنزل 

 (شود می
 

(داخلی بندی رتبه سیستم)مشتری اعتباری ی رتبه تنزل 
 

وثایق ارزش توجه قابل کاهش 
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  مدل دیده آسیب مالی های دارایی ی طبقه با مشابه طبقه، این
 بنابراین.(13 ص ،EY، 2014)است IAS 39 در یافته تحقق زیان

  آسیب مورد در اتکایی قابل عینی شواهد که مالی های دارایی
 منعکس طبقه این در باشد، داشته وجود ها آن اعتباری خوردن
 .شد خواهند

 که شد خواهند تلقی دیده آسیب مالی، های دارایی از دسته آن
  اثر آنها آتی نقدی های جریان بر آور زیان رویداد چند یا یک

   .( IFRS 9, Appendix A Defined terms)باشد گذاشته منفی



  : از است عبارت شواهد این از برخی
و اصل پرداختن مانند)قرارداد مفاد و شود نکول مالی دارایی  

 .شود نقض (سررسید و مقرر های زمان در بهره

وی ساختار تجدید یا و اوراق بانی یا مشتری ورشکستگی  
 .باشد محتمل

باشد شده جدی مالی مشکل دچار مشتری. 
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 های صورت همراه های یادداشت در موظفند بیمه های شرکت
  را خود مالی های بدهی و ها دارایی کلیه منصفانه ارزش مالی
   .کنند افشا

  های شرکت و نمایندگان کارکنان، به اعطایی های وام : مثال
  . گروه
  گیری اندازه شده مستهلک بهای به که شرکت بدهی اوراق

   .شوند می
 گران بیمه و گذاران بیمه از مطالبات

 (بازدارنده افشای) مفروضات افشای
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