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  چكيده

 صورت بر 28اثر استاندارد «ه عمده و اصلي مورد بحث در اين پژوهش لئمس

 شده در اين پژوهش،  مطرحهاي پرسش .است»  بيمه در ايرانهاي شركتمالي 

 ،سود بيمه عايدنشده، اثرگذار بودن يا نبودن اين استاندارد در شناسايي حق

تن پاسخي يافبراي . داران است  و ريسك توزيع سود موهوم بين سهامماليات

مالي سال  هاي صورت از گزارش حسابرسان مستقل و ها، پرسش به اين علمي

ابتدا با بررسي گزارش  . در ايران استفاده شده است  بيمههاي شركت كليه 1387

 بيمه مطمئن هاي شركتكارگيري اين استاندارد توسط  هحسابرسان مستقل از ب

و ) از اجراي استانداردبعد  (1387با بررسي صورت مالي سال  سپس ،شده

 اطالعات ،)22نامه  آيين (روش قديم بهسود و ماليات  ،بيمه حقمحاسبه ذخيره 

 ها  فرضيه،هاي آماري مناسب و سپس از طريق روشگرديده مورد نياز استخراج 

 تأييدها حاكي از  آمده از آزمون آماري فرضيه دست هنتايج ب. اند آزمون شده

توان نتيجه گرفت كه  هاي پژوهش مي توجه به يافتهبا. استهاي پژوهش  فرضيه

  . بيمه اثر گذار استهاي شركت صورت مالي بر 28كارگيري استاندارد  هب

 ، تاريخ شروع پوشش بيمه،بيمه حقبيمه،  قرارداد بيمه عمومي، :كليدي واژگان

  ، سود موهومبيمه عايدنشده حق بيمه، درآمد حق

  

                                                                                                                
                     (Email:Yahya-yeganeh@Yahoo.com))نويسنده مسئول(طباطبائي استاديار دانشگاه عالمه . 1

   (Email: Afsaneh-Mohamadi@Yahoo.com)كارشناس ارشد حسابداري، دانشگاه آزاد واحد تهران شمال. 2

                             

  26/12/1389: تاريخ دريافت مقاله  1يحيي حساس يگانه

  2افسانه دوست محمدي  11/07/1390: تاريخ پذيرش مقاله

 هاي  صورترب  حسابداري28 كارگيري استاندارد هآثار ب

  ايرانهاي بيمه در مالي شركت

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

   ... حسابداري28كارگيري استاندارد  آثار به /     

 

168

  مقدمه. 1

 بيمه در ايران براي گزارش مالي هاي شركت،  حسابداري28د قبل از تدوين استاندار

هاي شوراي عالي بيمه رويه خاصي  نامه  بيمه عمومي، در مواردي كه آيينهاي فعاليت

 تبعيت و در بقيه موارد از استانداردهاي ها نامه آيينرا مقرر كرده بود، از اين 

، وين اين استاندارد داليل ضرورت تدترين مهم. كردند ميحسابداري استفاده 

 هاي فعاليتكردن  مستثني،  بيمه عموميهاي فعاليت فرد هاي متفاوت و منحصربه ويژگي

 هاي روشاستفاده از ،  باعنوان درآمد عملياتي3بيمه از دامنه كاربرد استاندارد شماره 

لزوم ه،  بيمه براي معامالت و رويدادهاي مشابهاي شركتمتفاوت حسابداري توسط 

 هاي شركت مالي هاي صورتتهيه  و  بيمههاي شركتبيشتر گزارشگري مالي شفافيت 

   . استبيمه و قابليت مقايسه بيشتر

 مالي هاي صورت تصويب شد و در مورد كليه 1385در تيرماه سال  28استاندارد 

اجراي آن ضروري   بود، و بعد از آن1386آنها از تاريخ اول فروردين كه دوره مالي 

 58 شماره نامه آييننشد، تا با تصويب  كارگرفته ه عمالً ب1387ماه سال  دي ولي تا ،شد

 الزم به ذكر. ضروري شدتغييرات جزئي  استاندارد مزبور بااجراي شوراي عالي بيمه، 

در   بيمه عمومي و عمر زماني است وهاي فعاليت ،اين استاندارد است دامنه كاربرد

  .د زندگي كاربرد ندارهاي بيمهمورد ساير 

 حسابداري را روي ذخاير 28ثير استاندارد أپژوهش حاضر در پي آن است كه ت

هدف اين پژوهش . داران بررسي كند فني، سود و ريسك توزيع سود موهوم بين سهام

  . است بيمههاي شركتاثرگذار بودن يا نبودن اين استاندارد روي صورت مالي 
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  ارچوب نظريهچ. 2

 1المللي  براساس استاندارد حسابداري بينت بيمهها و مشخصات معامال ويژگي

  :استشرح  اين به

كه بايد در نظام  ددارنهاي مشترك  اي يكسري ويژگي تمام معامالت بيمه •

، مبالغي را بابت )ارذگ بيمه(خريدار بيمه .  و  شناخت به آنها توجه شودگيري اندازه

در (ن مبالغ در شروع قرارداد ، اي)بيمه حق (كند مي پرداخت گر بيمهقرارداد بيمه به 

)  زندگيهاي بيمهدر (اي طي مدت قرارداد  صورت دوره يا به ) عموميهاي بيمه

 تا در صورت وقوع حوادث كند ميتعهد  ،گر به نوبه خود بيمه. شود ميپرداخت 

مشخص در طول يك دوره زماني كه در قرارداد تعريف شده است، مبالغي را به 

 از حق فسخ قرارداد در هر زمان معموالًار ذگ بيمه. دكنار پرداخت ذگ بيمه

 پرداختي به وي مسترد شود يا اينكه بيمه حقبرخوردار است، اما ممكن است 

 در طول تواند مي نمعموالً گر  بيمه. پرداختي به وي ممكن نباشدبيمه حقاسترداد 

 گر  بيمهد،زماني كه قرارداد به قوت خود باقي باش .دكنرا فسخ  آن مدت قرارداد،

 رسيدگي و پيگيري خسارات، ،گذاري سرمايهخدمات اضافي شامل مديريت 

  .دهد ارائه مي را پشتيباني از اقامه دعوا و مشاوره كنترل ضرر و زيان

وقوع يا  بندي، زمان .اي است  بيمههاي فعاليتبخشي، اساس  اطمينان و تنوع عدم •

ارداد خاص پوشش داده وسيله يك قر  حوادث آتي كه بهخسارتمبلغ جبران 

 تا از طريق فروش كند مي سعي گر بيمه. ، در آغاز قرارداد مشخص نيستشود مي

 انتظار گر بيمه.  مخاطره خود را تنوع بخشدگذاران، بيمهبيمه به تعداد زيادي از 

تفاوت  مابهگذاري ناشي از  سرمايهاران و بازده ذگ دارد مبلغ وصولي از تمام بيمه

ت و كسب سود مورد ا براي پرداخت خسار،پرداختيمبالغ ي و  دريافتبيمه حق

                                                                                                                
1. International Accounting Standards Committee (IASC) 
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همچنين يك شركت بيمه ممكن است تالش كند تا مخاطره خود . نظر كافي باشد

را در طول زمان متنوع سازد با اين انتظار كه مبالغ وصولي طي چندين دوره با 

 .خسارت پرداختي و كسب سود مورد نظر متناسب گردد

گر  بيمه. اراي عناصر فروش، مالي، ارائه خدمات و خطر است هر قراداد بيمه، د •

تواند آن را تا زمان پرداخت  كه مي) عنصر فروش(كند مبالغي را از قبل دريافت مي

گر، مسئوليت پرداخت  همچنين، بيمه). عنصر مالي(گذاري كند  خسارت سرمايه

عناصر (گيرد  مي عهده بابت حوادث احتمالي آتي و فراهم نمودن خدمات ديگر را به

اهميت نسبي اين عناصر بين قرادادهاي بيمه مختلف، ). خطر و ارائه خدمات

 .متفاوت است، اما اين عناصر همواره وجود دارند

هايي  كنند و بدهي هايي را تحصيل مي گذاران، دارايي گران از هريك از بيمه  بيمه •

موالً هنگام بحث در مورد گران مع حال، بيمه بااين. كنند را در قبال آنها تعهد مي

مجموعه (گيري، به گروهي از قراردادهاي بيمه مشابه  مسائل شناخت و اندازه

هر مجموعه معموالً شامل يك گروه از قراردادهاي مشابه . توجه دارند) 1قراردادها

اشاره به يك .  استسال يكمنعقدشده در طول يك دوره مشخص و اغلب 

گذاري و مديريت قراردادهاي بيمه و نقش  مجموعه از قراردادها، با قيمت

شده در اين مقاله از  هاي ارائه بحث. بخشي خطر هماهنگي و سازگاري دارد تنوع

كند، هرچند كه بيشتر  هاي صنعت معطوف به مجموعه قراردادها تبعيت مي رويه

 . اعمال شود) واحد(گيري بايد بر يك قرارداد جداگانه  قواعد شناخت و اندازه

ترين حالت، قراردادهاي بيمه را   موجود در متداولگيري اندازهشناخت و نظام  •

 .قراردادهاي بيمه عمومي و قراردادهاي بيمه زندگي ،كند ميبه دو گروه تقسيم 

                                                                                                                
  )اي هاي بيمه ه رشتهتركيب مجموع(اي  پرتفوي بيمه. 1
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موجب ايجاد   گوناگون ميان قرادادهاي بيمه عمومي و زندگي،هاي تفاوت •

 .شوند مسائل حسابداري متفاوت مي

  حسابداري بيمه عمومي. 3

كه گزارش كند ها و معامالتي را  اي بايد مانده  بيمههاي فعاليتهر تيم حسابداري براي 

 بيمه حقچنانچه، تمام . اند جه كافي منجر نشدهي مالي هنوز به نتهاي صورتدر تاريخ 

 مشكل در اولين روز سال دريافت و تمام خسارت در آخرين روز سال پرداخت شود،

.  بسياري از قراردادهاي بيمه با دوره مالي منطبق نيستاما دوره .آيد نمي پيش خاصي

ين داز تاريخ خاتمه مدت قرارداد تا زمان پرداخت آخرين خسارت ممكن است چن

 كل ،سال به طول انجامد و تا زماني كه آخرين خسارت پرداخت نشده باشد

ده در براي تعيين نحوه برخورد با مسائل گفته ش. شود مي مشخص نگر بيمههاي  هزينه

هايي كه  درآمدها و هزينه ها، ها، بدهي  مختلفي جهت شناسايي داراييهاي مدل ،بند قبل

 .براساس رويكردهاي مختلف تدوين شده است ،شود مياي ناشي   بيمههاي فعاليتاز 

  .اند  بيمه عمومي طراحي كردههاي فعاليتحسابداري براي حسابداران سه مدل اصلي 

  اي هاي دوره  مدل-

 ،شود مي انتقالي يا مبناي ساالنه نيز ناميده بيمه حق مدل اي كه اصطالحاً  دورهايه مدل

 استفاده مدت كوتاه بيمه عمومي براي قرادادهاي بيمه هاي شركت توسط گستردهطور  هب

در طول مدت قرارداد به   وشود ميعنوان بدهي ثبت  ه ببيمه حقها  در اين مدل. شود مي

 خسارت ،افتد زماني كه حوادث مورد بيمه اتفاق مي. ددگر ميحساب درآمد منتقل 

اين كه  .شود ميعنوان هزينه منظور  هديگر ب عنوان بدهي و ازطرف هطرف ب ازيك

  :كند مي را منعكس ها فرضيه

 .شود ميگونه سودي در زمان شروع قرارداد گزارش ن هيچ •

ستهلك شوند اي تلقي شده و م مخارج سرمايه جاي اينكه، ههاي تحصيل ب هزينه •

 .شوند ل به هزينه منظور مييبه محض تحم
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به  خسارات به جاي اينكه براساس الگوها طي مدت قرارداد شناسايي شوند، •

 .شوند ميشناسايي  )تحمل(محض وقوع 

كارگيري روش ارزش فعلي  ه عايدنشده و بدهي خسارات بدون ببيمه  حق •

 ).تنزل(شوند  مي گيري اندازه

 شده، تلقي اي بدهي خسارات و هزينه تحصيل سرمايه عايدنشده، بيمه  حق •

 .شوند مي گيري اندازهجاي ارزش فعلي برمبناي سنتي  هب

 .شود مي گيري اندازهبدهي خسارت بدون احتساب ذخيره اضافي براي خطر،  •

  .كند ميمحاسبه نرا  2سازي يكسانو  1ذخيره حادثه گر بيمه  •

  هاي سال صدور  مدل-

جاي  همبالغ را ب ،شوند مي وجوه نيز ناميده هاي مدل اصطالحاً سال صدور كه هاي مدل

شناسايي اي  برمبناي دوره،  متصور استگر بيمهاي كه خطر براي  شناسايي طي دوره

 و هزينه خسارت بيمه حقدرآمد  در برخي مواقع، .كنند كه قرارداد صادر شده است مي

 پايان سال صدور گزارش بعد از )مثال سه سال(در يك زمان از پيش تعيين شده 

ها به نحو  خسارات و هزينه ها، بيمه حقمبالغ به محض اينكه  در مواقع ديگر، .شود مي

مبالغ تا زماني كه اطالعات در  .شوند ميشناسايي   باشد،گيري اندازهقابل اتكا قابل 

بعد از دسترسي به  ،شوند ميعنوان بدهي گزارش  هدسترس نباشد در ترازنامه ب

 .شود ميسود مربوطه در صورت سود و زيان گزارش  و هزينه درآمد، ت الزم،اطالعا

كسري (كند  مي تجاوز بيمه حقها از  اگر شواهد بيانگر آن باشد كه خسارت و هزينه

  .شود ميزيان بالفاصله شناسايي ، )وجوه

  

                                                                                                                
1. Catastrophe 

2. Equalisation 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

173 /         101مسلسلشماره/1390بهار /1شماره /وششمبيستسال/)صنعت بيمه سابق(پژوهشنامه بيمه               

  هاي با مانده صفر  مدل-

مشابه شوند،  ميز ناميده  بازيافت هزينه نيهاي مدل با مانده صفر كه گاهي هاي مدل

ها، خسارات و   نتواند هزينهگر بيمهكه در آنها تا زماني كه   سال صدور هستندهاي مدل

 گر  بيمهبراي اجتناب از گزارش سود، .شود ميسود شناسايي ن  را برآورد كند،بيمه حق

ثبت  هزينه خسارت را به مبلغي كه سود ناشي از صدور را به صفر تقليل دهد،

ها تجاوز  بيمه حق از ها هزينهاگر شواهد بيانگر آن باشد كه خسارات و ديگر ( ايدنم مي

سپس هزينه خسارات در دوره آتي تعديل  )شود مي زيان بالفاصله شناسايي كند، مي

  .شود مي

  :عبارت است ازطورخالصه سه رويكرد اصلي حسابداري بيمه عمومي  هب

كننده  منعكس )كنند مياي ساالنه استفاده ي كه از مبنهاي مدل: (اي هاي دوره  مدل-

است ي يك قرارداد بيمه در طول دوره قرارداد ها  هزينهدرآمدها و ها، بدهي ها، دارايي

  . تجاري استهاي فعاليتكه مشابه با گزارشگري ديگر 

ي قرارداد بيمه در برخي ها هزينهكننده درآمدها و  منعكس: هاي سال صدور  مدل-

در دوره  .شوند ميمبالغ در ترازنامه منعكس  هاي مياني، در دوره .هاي آتي است دوره

  .شود ميدر صورت سودوزيان تعديل  آتي درآمد و هزينه سالي كه حسابش باز است،

 ي قراردادها هزينهمنعكس كننده درآمدها و ): بدون مانده(هاي با مانده صفر   مدل-

نه خسارت منجر به سود صفر بيمه در دوره جاري است كه از طريق تطابق با هزي

بدهي خسارت براي شناسايي سود ناشي از صدور تعديل  در دوره آتي، .شود مي

  .شود مي

  بيمه شناخت درآمد حق. 4

بيمه بايد از تاريخ شروع پوشش  ، درآمد حق ايران28حسابداري مطابق با استاندارد 

گيرى باشد، شناسايى  اندازه لاى اتكاپذير قاب گونه بيمه به محض اينكه حق اي و به   بيمه

كند، لذا درآمد  ازاى پذيرش خطر كسب مي بيمه را در  درآمد حق،گر بيمه .شود
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رابطه با هريك از  اي، و نه تاريخ صدور، در بيمه از تاريخ شروع پوشش بيمه حق

پراكندگي  ،شدههاي صادر نامه دليل حجم زياد بيمه اما به .شود ها شناسايى مي نامه بيمه

دسترسي به موقع به اطالعات الزم و ساير  ها، عدم نامه رافيايي صدور بيمهجغ

رابطه با هريك از  اي در پوشش بيمه هاي موجود، تعيين تاريخ شـروع محدوديت

 مالحظات عملي، ربنابراين، بناب. ها عملي دشوار و فاقد توجيه اقتصادي است نامه بيمه

اي براي  ي براي تعيين تاريخ شروع پوشش بيمهتوانند از يك تاريخ تقريب گران مي بيمه

شده با   شناساييبيمه حقدرآمد  ها استفاده كنند، به شرطي كه نامه اي از بيمه مجموعه

شده باتوجه به تاريخ شروع   شناساييبيمه حقاستفاده از اين روش در مقايسه با درآمد 

فاوت با اهميتي نداشته  ت،ها در دوره مالي مربوط نامه اي هريك از بيمه بيمه پوشش

  .باشد

هاي  در بيمه. گر براي يك دوره معين است بابت پذيرش خطر توسط بيمه  بيمه حق

ها با دوره تحت پوشش  نامه توسط بيمه عمومي، اغلب دوره زماني پوشش خطر 

 بيمه حق مالي منطبق نيست، لذا بايد براساس الگوي مشخص، آن بخش از هاي صورت

 و بيمه حقعنوان درآمد  شده در دوره مالي جاري مرتبط است، به فتهكه با خطرات پذير

آتي مرتبط است  هاي شده در دوره يا دوره بخش ديگري كه با خطرات پذيرفته

براي آن دسته از . شناسايي شود) گـر بدهي بيمه( عايدنشده بيمه حقعنوان   به

) نامه مدت بيمه(طر  عمومي كه توزيع خطر در طول دوره پوشش خ  بيمههاي فعاليت

طور يكنواخت در  بيمه به اي ندارد، فرض بر اين است كه حق نوسان قابل مالحظه

توان با استفاده از  بيمه را مي بنابراين، درآمد حق. شود دوره پوشش خطر عايد مي طول 

قابل استفاده در الگوي تناسب  هاي  از بين روش .الگوي تناسب زماني شناسايي كرد

(هاي روزانه  مل روش شا،زماني
365
1

(، ماهانه )
1

(
24

( فصلي ،
1

(
8

( و ساالنه
1

(
2

 ،

بنابراين . استاز حد نتايج نامناسب   بودن بيش خاطر غيرواقعي هروش ساالنه بكارگيري  به
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كننده حداقل دقت مورد  مينأعنوان ت ه بسهولت آن دليل صرفه اقتصادي و  روش فصلي به

  ). 1388كميته تدوين استانداردهاي حسابداري،  (انتظار توسط كميته پذيرفته شد

بيمه  بيمه و حق  كشور براي شناسايي درآمد حق هاي متداول در صنعت بيمه از روش

مصوبات  (22نامه  عايدنشده، روش درصد ثابت است كه مطابق با فصل سوم آيين

  :استشرح   اين   به)اي عالي بيمهشور

 غيرزندگي كه عبارت است از هاي بيمهبيمه براي خطرات جاري در  ذخيره حق. 7ماده 

 مدت قراردادهاي يبه فاصله زماني بين تاريخ ترازنامه تا انقضا  مربوطهاي بيمه حق

هاي  نامه بيمه بيمه حق% 45 :)بدنه و شخص ثالث( اتومبيل هاي بيمهبراي  ،ترتيب هبيمه ب

% 40: ها براي ساير بيمه و بيمه اتكايي واگذاري  سال پس از كسر حقدر طيه شدصادر

 بيمه اتكايي واگذاري سال پس از كسر حق در طوله شدهاي صادر نامه بيمه بيمه حق

  :داليل توسط كميته پذيرفته نشداين اين روش به كه تأمين شده است 

 متفاوت است و اعمال ،هاي زماني مختلف  بيمه در دورههاي شركتحجم فعاليت  -

  . مالي مخدوش شودهاي صورت شود شفافيت درصد ثابت باعث مي

 امري بسيار قضاوتي است و در مقايسه با روش تناسب ، تعيين يك درصد ثابت-

  .مالي برخوردار است زماني از قابليت اتكاي كمتري در گزارشگري 

   عايدنشدهبيمه حق. 5

ه طي شدهاي صادر نامه  مرتبط با بيمهبيمه حق، بخشي از  حسابداري28 طبق استاندارد

عنوان  بعد از پايان دوره مالي است به دوره مالي كه قابل انتساب به پوشش خطر

 عايدنشده بايد بيمه حق برآورد هاي روش .شود  عايدنشده شناسايي ميبيمه حق

 با بدهي واقعي در تاريخ اي انتخاب شود كه مبلغ برآوردي تفاوت بااهميتي گونه به

  .ترازنامه نداشته باشد

نامه تقريباً يكنواخت است  طول دوره بيمه مواردي كه الگوي وقوع خطر در در

هاي  شيوه. شود  عايدنشده از روش تناسب زماني استفاده ميبيمه حقبراي محاسبه 
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ه شامل هاي ساالن نامه  عايدنشده در روش تناسب زماني براي بيمهبيمه حقمحاسبه 

(روزانه 
365
(، ماهانه )1

24
(، فصلي )1

8
(و ساالنه ) 1

2
 ،در شيوه روزانه. است)  1

اي است كه در پايان دوره  هاي عايدنشده بيمه حق عايدنشده شامل مجموع بيمه حق

در شيوه فصلي فرض . شود ها محاسبه مي نامه نشده بيمه  نقضيمالي باتوجه به مدت م

كه در   درصورتي،طور يكنواخت است ها در طي فصل به نامه شود كه صدور بيمه مي

طور يكنواخت  طول ماه به ها در نامه  شيوه ماهانه فرض بر اين است كه صدور بيمه

خت نباشد هرچه طول دوره طول دوره مالي يكنوا  ها در نامه  چنانچه صدور بيمه. است

 .شود  عايدنشده كمتر شود، سطح دقت آن بيشتر ميبيمه حقمورد نظر براي محاسبه 

شود،  عنوان درآمد شناسايى مي بيمه متناسب با گذشت زمان به در مواردى كه حق

شود كه دقت آن از روش  كارگرفته  بهاي انتخاب و گونه روش  تناسب زماني بايد  به

روش(فصلي 
8
  . كمتر نباشد)1

سال باشد، در اعمال روش تناسب زمانى  نامه بيش از يك دوره بيمه چنانچه

، سال يكبيمه مازاد بر  گيرد و حق ساله در محاسبات مدنظر قرار مى بيمه يك حق

 ي استانداردهاني تدوتهيكم( گردد بيمه عايدنشده محسوب مى عنوان حق طوركامل به به

در انتهاي مقاله، گزارش پژوهشي گروه كارشناسي مديريت ( .)1388 ،يارحسابد

هاي  تدوين استانداردهاي سازمان حسابرسي درباره مقايسه استاندارد حسابداري فعاليت

 .)صورت پيوست ارائه شده است بيمه عمومي در كشورهاي مختلف به

  پيشينه پژوهش. 6

اجـراي   و   هتصويب شد  1385تيرماه سال     حسابداري در  28باتوجه به اينكه استاندارد     

و  1386 از تـاريخ اول فـروردين   آنها مالي كه دوره مالي هاي صورتدر مورد كليه   آن  

ـ  1387ماه سـال      و عمالً از دي    هشدبود، ضروري   بعد از آن     ، ه اسـت  كارگرفتـه شـد    ه ب

اي  لـه نامه، كتاب يـا مقا     موضوع، پايان اين  ترتيب پيرامون    موضوعي جديد بوده و بدين    
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ـ      با ايـن همـه، برخـي پـژوهش        . مستقل مشاهده نشده است    ثير اسـتاندارهاي   أهـا بـه ت

ــر    ــشورهاي ديگ ــات حــسابداري در ك ــت اطالع ــر كيفي ــهحــسابداري ب ــه پرداخت  ك

  .مل و بررسي استأطورمختصر قابل ت به

بـر   بر اصول و مبتنـي    به بررسي اثر استانداردهاي حسابداري مبتني      1كول بك و وارفيلد   

آنهـا در ايـن پـژوهش بـا         . اند  بر كيفيت اطالعات حسابداري در آمريكا پرداخته       قاعده

 ساله استانداردهاي حسابداري منتشرشده تفاوت معنـاداري در ايـن مـورد             30بررسي  

  .مشاهده نكردند

 هـاي ارقـام حـسابداري را بـراي         ، ويژگـي   در يـك پـژوهش     2 همكارانش بارث و 

ي كـه   هاي  شركتبرند با    كارمي هالمللي را ب   بيني كه استانداردهاي حسابداري     هاي  شركت

 ،برند و متكي به استانداردهاي داخلي كشور خـود بودنـد           كارنمي هاين استانداردها را ب   

منجربه دستيابي بـه     ،المللي  كه آيا استفاده از استانداردهاي بين      دريابندمقايسه كردند تا    

ي هـاي  شـركت  دريافتند كـه    آنها ؟اطالعات حسابداري با كيفيت باالتر خواهد شد يا نه        

طورمعمول مديريت سـود    كشور، به21اند، در   كاربرده هالمللي را ب   كه استانداردهاي بين  

 در  تـري را       اطالعـات مـرتبط    انـد و   اند، زيان را به موقع شناسايي كـرده        كمتري داشته 

كــه اســتانداردهاي داخلــي غيرآمريكــايي انــد  فــراهم كــردهي هــاي شــركتمقايــسه بــا 

ـ     ي كه استانداردهاي بين   هاي  شركتهمچنين در   . برند مي  كار هب انـد،   كـاربرده  هالمللـي را ب

المللـي   هاي بعـد از پـذيرش اسـتاندارهاي بـين     بهبود كيفيت ارقام حسابداري در دوره  

  . شود مشاهده مي

كـه قـبالً    بررسـي كـرد     ي  هـاي   شركتهاي كيفيت حسابداري را براي       سنجه 3هانگ

انـد و بعـداً بـا پـذيرش      كـرده  مـي چـين را اسـتفاده      در  بـر قواعـد      ياستانداردهاي مبتن 

                                                                                                                
1. Kohlbeck & Warfield, 2008  

2. Barth et al, 2008  

3. Hong, 2008  
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 .اند  بر اصول در چين، تغيير موضع داده       المللي مبتني  استانداردهاي گزارشگري مالي بين   

پـذيري،   وي براي بررسي كيفيـت حـسابداري از متغيرهـاي مـديريت سـود، مقايـسه               

ي نقدي، رابطـه بـين جريـان        اه  انتغييرات سود، نسبت تغيير در سود به تغيير در جري         

ي نقـدي   ها  اندهنده بودن سود درباره جري     نقدي و اقالم تعهدي اختياري، ميزان اطالع      

نتـايج ايـن پـژوهش نـشان        . دكـر پذيري مقادير حسابداري اسـتفاده       آتي و ميزان ربط   

بر اصول داراي كيفيت حـسابداري بـاالتري نـسبت بـه          دهد كه استانداردهاي مبتني    مي

  . استدهاي مبتني بر قاعده استاندار

 »المللـي  ارزيـابي كيفيـت حـسابداري، مقايـسه بـين         «وريست در پژوهشي به موضوع      

هاي وي نشان داد كـه نتـايج رگرسـيون حمايـت قـوي بـراي اهميـت                   يافته. پرداخت

ي قانوني و حمايت ضعيفي براي اهميت استانداردهاي حسابداري در تعيين           ها  انسازم

  .   آورد ي فراهم ميتغيير كيفيت حسابدار

  هاي پژوهش فرضيه. 7

  :دشبندي  ها صورت  فرضيه، اين پژوهشهاي پرسشبراي يافتن پاسخي علمي به 

 عايدنـشده  بيمـه  حـق  حـسابداري در شناسـايي     28 كـارگيري اسـتاندارد    هب: 1 فرضيه -

  است؛اثرگذار 

  است؛حسابداري روي سود اثرگذار  28 كارگيري استاندارد هب: 2 فرضيه-

 است؛حسابداري روي ماليات اثرگذار 28 كارگيري استاندارد هب: 3 فرضيه-

 حسابداري از ريـسك توزيـع سـود موهـوم بـين             28 كارگيري استاندارد  هب: 4 فرضيه -

 .كند ميداران جلوگيري  سهام

   وهشمتغيرهاي پژ. 1-7

، هبيم حقعنوان متغير مستقل و ذخيره  ه ب28 كارگيري استاندارد هدر اين پژوهش ب

  .اند در نظر گرفته شدهعنوان متغير وابسته  هسود، ماليات و سود موهوم ب
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  روش اجراي تحقيق. 2-7

ها، ابتدا  ها و اطالعات الزم براي آزمون فرضيه آوري داده منظور جمع در اين پژوهش به

 28كارگيري استاندارد  ، از به1387با بررسي گزارش حسابرسان مستقل براي سال مالي 

سپس با استفاده از صورت مالي سال . هاي بيمه اطمينان حاصل كرديم شركتتوسط 

. كارگيري استاندارد را استخراج كرديم بيمه و سود بعد از به هاي ذخيره حق  داده1387

، ابتدا خالص سهم نگهداري را با كسر 22نامه  بيمه برطبق آيين براي محاسبه ذخيره حق

  .مه صادرشده محاسبه كرديمبي بيمه اتكايي واگذاري از حق حق

هاي  بيمه حق(بيمه  حق% 40 - جز بيمه اتومبيل  به-   هاي بيمه سپس براي كليه رشته

و در مورد رشته اتومبيل ) بيمه اتكايي واگذاري صادرشده در طي سال پس از كسر حق

بيمه اتكايي  هاي صادرشده در طي سال پس از كسر حق بيمه حق(بيمه  حق% 45

بيمه قبل و بعد از   ذخيره حق3، 2، 1هاي  در جدول. شناسايي شد) رواگذاري ذخاي

  .طور نمونه براي چند شركت بيمه محاسبه شده است تدوين استاندارد به
  

  محاسبه خالص سهم نگهداري.1جدول 

 7ب 6ب 5ب 4ب 3ب 2ب 1ب شرح

   بيمه حق

 هشدصادر
402,885 601,457 2,823,438 2,737,991 952,245 1,068,968 3,168,364 

 اتكايي بيمه حق

 واگذاري
)222,029( )288,871( )847,807( )770,758( )396,645( )417,890( )1,087,800( 

خالص سهم 

 نگهداري
180,856 312,586 1,975,631 1,697,233 555,600 651,078 2,080,564 

 

 1387 سال - 28 طبق استاندارد بيمه حق محاسبه ذخيره .2جدول 

 7ب 6ب 5ب 4ب 3ب 2ب 1ب شرح

 449,317 54,415 257,357 )10,880( 102,121 193,692 112,057 بيمه حقذخيره 

ان گر بيمهسهم 

 اتكايي از ذخاير فني
72,405 168,668 128,561 )19,349( )260,256( 20,135 193,090 

خالص ذخاير فني 

 )28طبق استاندارد(
39,652 25,024 )26,440( 8,469 517,613 34,280 256,227 
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 1387 سال–قديم بيمه طبق روش  حق محاسبه ذخيره .3جدول

 7ب 6ب 5ب 4ب 3ب 2ب 1ب شرح

 بيمه حقذخيره 

سهم % 40(قديم

 )نگهداري

72,342 125,034 790,252 786,893 222,240 260,431 832,226 

ذخيره فني سال 

1386 
)64,922( )64,753( )291,908( 0 )87,079( )92,559( )186,792( 

خاير فني اتكايي ذ

واگذاري سال 

1386 

32,837 0 44,834 0 0 30,673 26,536 

رويه قديم بدون 

  اتومبيلبيمه حق
40,257 60,281 543,178 786,893 135,161 198,545 671,970 

 بيمه حق خالص 5٪

 اتومبيل
5062 2391 48245 34173 8553 11506 66742 

 بيمه حقذخيره 

 )22 نامه آيينطبق (
45,319 62,672 591,423 821,066 143,714 210,051 738,712 

هزينه بوده و كاهش يا افزايش ذخيره  ،بيمه حق حساب ذخيره نقطه مقابلكه  ازآنجايي

به همين شيوه سود قبل و  موجب افزايش يا كاهش در سود به همان مبلغ خواهد شد،

  .كارگيري استاندارد محاسبه شده است بعد از به

   هشقلمرو پژو. 8

 بر 28كارگيري استاندارد  همحدوده پژوهش از لحاظ قلمرو موضوعي، شناسايي آثار ب

قلمرو زماني، ؛  بيمه در ايرانهاي شركتقلمرو مكاني، ؛   بيمههاي شركتصورت مالي 

  .است بيمه در ايران هاي شركتقلمرو نمونه، كليه   و1387صورت مالي سال 

  ها تحليل يافته و تجزيه. 9

بيمه عايدنشده   حسابداري در شناسايي حق28كارگيري استاندارد   به:1 فرضيه -

  .اثرگذار است
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 بيمـه   حـق  ذخيـره    ، دو جامعه آماري خواهيم داشت كه در جامعـه اول          ،در اين فرضيه  

 ،محاسـبه شـده اسـت و در جامعـه دوم     )22 نامـه  آيين( قديم  بر طبق روش  عايدنشده  

ابتدا  .محاسبه شده است   )58 نامه  آيين (28ارد   استاند بر طبق  عايدنشده   بيمه  حقذخيره  

نمودار مستطيلي برازش منحنـي نرمـال بـراي         و سپس    بيمه  حقپراكنش ذخاير    نمودار

كـه هـر دو    از آنجـايي  .بررسـي شـده اسـت     قبل و بعـد از اسـتاندارد،      بيمه  حقذخيره  

د و  داراي چولگي بـه سـمت راسـت هـستن    ،هاي قبل و بعد از استاندارد   مجموعه داده 

از آزمـون    لذا براي اطمينان بيـشتر    ،  ميزان برجستگي آنها با توزيع نرمال مطابقت ندارد       

  .اسميرنوف استفاده گرديده است-بودن كلموگروف نرماليتي يا آزمون نرمال
 اسميرنوف- آزمون نرمال بودن كلموگروف .4جدول 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

19 19

558443.6 146269.8

1223832 273827.7

.324 .350

.310 .350

-.324 -.264

1.413 1.525

.037 .019

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme

Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

BEFOR AFTER

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b.  
 019/0ابر با داري ذخاير بعد از استاندارد كه برعنا و سطح م4باتوجه به جدول 

ها   در نتيجه اين داده است،مقدار كمتري شده% 5در مقايسه با سطح اطمينان و شده 

داري ذخاير قبل از استاندارد كه ا و همچنين، باتوجه به سطح معنندارندتوزيع نرمال 

 در  است،شده  مقدار كمتري% 5در مقايسه با سطح اطمينان و شده  037/0برابر با 

 .ارندها توزيع نرمال ند نتيجه اين داده

ازآنجاكه دو مجموع داده ذخاير قبل و بعد از استاندارد نرمال نيستند، از آزمون 

هدف .  ارائه شده است5ناپارامتريك ويل كاكسون استفاده شده كه نتايج در جدول 

  :آزمون دو فرضيه زير است انجام اين آزمون،

µH
�

 µ= قديمطبق روش بيمه حقيره ذخ  جديد  طبق روش  

µH
1

  جديد طبق روش≠ µ  قديمطبق روش بيمه حقذخيره 
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  آزمون ناپارامتريك ويل كاكسون.5 جدول

Ranks

15a 10.93 164.00

4b 6.50 26.00

0c

19

Negative Ranks

Positive Ranks

Ties

Total

AFTER - BEFOR

N Mean Rank Sum of Ranks

AFTER < BEFORa. 

AFTER > BEFORb. 

AFTER = BEFORc. 

 
  مقدار آماره آزمون ناپارامتريك ويل كاكسون.6جدول 

Test Statistics b

-2.777a

.005

Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

AFTER -

BEFOR

Based on positive ranks.a. 

Wilcoxon Signed Ranks Testb. 

 
ا  مقدار آماره آزمون ويل كاكسون برابر ب6ازآنجا كه مطابق نتايج مندرج در جدول 

عالوه  هب .داردقديم روش  ذخاير كمتري نسبت به ،روش جديد،  شده است-77/2

داري ا حاصل از آزمون ويل كاكسون در مقايسه با سطح معن005/0داري اسطح معن

( فرض صفر 05/0
�

H ( ميانگين ذخاير قبل و بعد از 95/0 و با اطمينان شود ميرد 

 .تفاوت استاستاندارد با يكديگر م

مجموع شواهد  .هاي بعدي به همين شيوه عمل شده است خصوص فرضيه در

  :است 7هاي اول تا چهارم به شرح جدول  آمده در مورد فرضيه دست هب
ها  خالصه نتايج آزمون فرضيه.7 جدول  

 به هر فرضيه متغير مربوط
  نتيجه آزمون نرماليتي

  اسميرنوف- كلموگروف 
 گيري نتيجه كاكسون نتيجه آزمون ويل

  نيستنرمال بيمه عايدنشده حق
ميانگين دو جامعه متفاوت 

 است
 اثرگذاربودن استاندارد

  نرمال نيست سود
ميانگين دو جامعه متفاوت 

 است
 بودن استانداردراثرگذا

 نرمال نيست ريسك توزيع سود موهوم
ميانگين دو جامعه متفاوت 

 است
 اثرگذاربودن استاندارد
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  گيري نتيجه. 10

توان گفت كه اعمال اين  مي% 95ها نشان داده كه با اطمينان  نتايج آزمون فرضيه

  :گيري كرد كه توان نتيجه استاندارد اثرگذار است و مي

  بيمه عايدنشده اثرگذار است؛ كارگيري اين استاندارد در شناسايي حق  به-

  كارگيري اين استاندارد روي سود اثرگذار است؛  به-

 ن استاندارد روي ماليات پرداختي اثرگذار است؛كارگيري اي  به-

 .كند داران جلوگيري مي كارگيري اين استاندارد از ريسك توزيع سود موهوم بين سهام  به- 

  هاي پژوهش به يافته پيشنهادات مربوط. 11

توان نتيجه  ها گرديده پس مي  فرضيهتأييدهاي پژوهش منجربه  باتوجه به اينكه يافته -

ماليات و  سود،  عايدنشده،بيمه حق در محاسبه 28اندارد حسابداري گرفت كه است

بنابراين ازآنجاكه استاندارد . داران اثرگذار است ريسك توزيع سود موهوم بين سهام

، شود مي بيمه هاي شركت مالي هاي صورت) منصفانه بودن( مذكور موجب مطلوبيت

  .استفاده از آن ضروري است

هاي مالي  ايدنشده يك رقم برآوردي است و اثر بااهميتي در صورتبيمه ع كه حق  ازآنجايي-

  .رسان مستقل بايد توجه خاصي  به نحوه محاسبه آن داشته باشند اساسي داشته، حساب

هاي خود به اثرات اين   در بررسيدگران صورت مالي باي كنندگان و تحليل استفاده -

  .استاندارد توجه داشته باشند

   هاي آتي ي پژوهشپيشنهادات برا. 12

 هـاي   پـژوهش رسد انجام    نظرمي به ،28باتوجه به اهميت موضوع استاندارد حسابداري       

  .گشا باشد بيشتر و درنظرگرفتن جوانب ديگر مفيد و راه

  ؛ بيمه دولتي و خصوصيهاي شركت در 28مقايسه اثر استاندارد  -

  ؛ در محاسبه ذخيره خسارت28اثر استاندارد  بررسي -

 .المللي  و بيني بيمه ايرانهاي فعاليتحسابداري   استانداردمقايسه -
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 هاي بيمه عمومي در كشورهاي مختلف مقايسه استاندارد حسابداري فعاليت. 1پيوست 
  

 ايران هنگ كنگ انگلستان آمريكا مالزي استراليا موضوع

بيمه حق  

بيمه بايد از  درآمد حق

تاريخ شروع دوره 

پوشش خطر به 

بيمه  محض اينكه حق

به نحو اتكاپذير قابل 

گيري است،  انداره

  .شناسايي شود

بيمه بايد در  حق

اي مالي  دوره

شناسايي شود 

كه خطرات در 

طول آن دوره 

مالي زماني 

  . اند پذيرفته شده

بيمه قراردادهاي  حق

مدت معموالً به  كوتاه

تناسب ميزان پوشش 

شده در  اي فراهم بيمه

عنوان  طول قرارداد، به

. شود شناسايي ميدرآمد 

كه دوره  در مواردي

قرارداد با دوره پوشش 

خطر متفاوت باشد، 

بيمه به تناسب ميزان  حق

شده  اي فراهم پوشش بيمه

عنوان  در دوره خطر، به

  .شود درآمد شناسايي مي

كه از مبناي  هنگامي

حسابداري ساليانه استفاده 

ها  بيمه شود، تمامي حق مي

بايد در دوره مالي كه 

ها در آن شروع  دادقرار

شود به حساب درآمد  مي

كه از  منظور شود و هنگامي

مبناي حسابداري انتقالي 

شود،  ساله استفاده مي يك

به سال  هاي مربوط بيمه حق

قبل بايد به حساب درآمد 

هاي  بيمه منظور گردد و حق

به عمليات به دوره  مربوط

جاري نيز بايد به دوره مالي 

اي در مبن. بعد منتقل شود

سال صدور نيز بايد تمامي 

شده به  هاي اعالم بيمه حق

شركت در يك دوره مالي در 

همان دوره مالي به حساب 

گرفته شود و در حساب 

خاص سال صدور مربوطه 

  .منظور شود

گر از تاريخي  بيمه

كه طبق قرارداد 

بيمه، خطر را 

پذيرفته است و 

بيمه به  مبلغ حق

نحو اتكاپذير قابل 

است، گيري  اندازه

بيمه  حق

هاي صادر  نامه بيمه

شده را شناسايي 

  .كند

بيمه  درآمد حق

بايد از تاريخ 

شروع دوره 

پوشش خطر به 

محض اينكه 

بيمه به نحو  حق

اتكاپذير قابل 

گيري است،  انداره

  .شناسايي شود

  

  ايران  كنگ هنگ  انگلستان  آمريكا  مالزي  استرليا  موضوع

نحوه تعيين 

تاريخ پوشش 

  خطر

 داليل عملي بسياري از بنا به

ان از مبناي شناسايي كه از گر بيمه

تاريخ برآورد شروع دوره پوشش 

 كنند؛ مياستفاده  گيرند، خطر بهره مي

 كند مي مستقيم فرض گر بيمه مثالً

ه در شدهاي صادر نامه براي تمام بيمه

 خطر از اواسط ماه پذيرفته ،يك ماه

اين مباني در صورتي  .شده است

 كه به شود مي تلقي قابل قبول

 بسيار بيمه حقشناخت مبالغ درآمد 

 مالي خاص در سال يكمتفاوتي در 

مقايسه با حالتي كه در آن شناخت از 

نامه  تاريخ شروع خطر هر بيمه

  . منجر نشود،صورت گيرد

همانند 

  استرليا
    

 مستقيم و هاي بيمهدر مورد 

 اتكايي قبولي روش هاي بيمه

دقت مورد استفاده نبايد از 

كمتري در مقايسه با روش 

(تسهيم به نسبت ماهانه 
24

1( 

در مورد  .برخوردار باشد

قراردادهاي بيمه اتكايي 

روش مورد استفاده  قبولي،

كننده تناوب  منعكس

هاي دريافتي بابت  گزارش

  .قراردادهاي اتكايي است

بنا به داليل عملي بسياري از 

ناسايي كه از ان از مبناي شگر بيمه

تاريخ برآوردي شروع دوره پوشش 

 كنند؛ مياستفاده  گيرند، خطر بهره مي

 كند مي مستقيم فرض گر بيمه مثالً

ه در شدهاي صادر نامه براي تمام بيمه

 خطر از اواسط ماه پذيرفته ،يك ماه

اين مباني در صورتي  .شده است

 كه به شود ميقابل قبول تلقي 

 بسيار يمهب حقشناخت مبالغ درآمد 

 مالي خاص در سال يكمتفاوتي در 

مقايسه با حالتي كه در آن شناخت از 

نامه  تاريخ شروع خطر هر بيمه

  . منجر نشود،صورت گيرد
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  ايران  كنگ هنگ  انگلستان  آمريكا  مالزي  استرليا  موضوع

الگوي 

شناخت 

  درآمد

 در طول دوره بيمه،

 بايد بيمه حقدرآمد 

مطابق با الگوي وقوع 

شناسايي شود خطر 

كه نتايج  يا درصورتي

به نحو قابل 

اي متفاوت  مالحظه

طور  هب نباشند،

يكنواخت در طول 

در (نامه  دوره بيمه

يا  ) مستقيمهاي بيمه

مين أدر طول دوره ت

در (خسارت 

 )هاي اتكايي بيمه

  .شناسايي شود

طور  ه بايد ببيمه حق

يكنواخت در طول 

دوره پوشش خطر 

هاي  نامه بيمه

عنوان  هه بشدادرص

 ،كسب شده

اين  .شناسايي شود

بر  روش مبتني

است گذشت زمان 

در صورتي و 

مناسب است كه 

توزيع خطرات در 

نامه  طول دوره بيمه

  . يكسان باشدتقريباً

جز  هها ب بيمه حق

در موارد اندكي 

كه ميزان پوشش 

اي براساس  بيمه

يك برنامه از 

شده  پيش تعيين

 كاهش يابد،

طور  ه بمعموالً

يكنواخت در 

طول دوره 

يا در (قرارداد 

صورت متفاوت 

در طول  بودن،

شناسايي  )خطر

  .شوند مي

محاسبه ذخيره 

 هاي بيمه حق

نشده بايد  كسب

برمبناي مدت 

ها  نامه نشده بيمه منقضي

مگر در ، صورت پذيرد

مواردي كه به لحاظ 

نبودن  يكنواخت

خطرات در طول مدت 

ها بتوان  نامه اعتبار بيمه

تري  از روش مناسب

مثل (استفاده نمود 

  ).تگرگ و سرمازدگي

ها يا  نامه در مورد اكثر بيمه

سطح توزيع خطر در  قراردادها،

مدت (طول دوره پوشش خطر 

 .نداردنوسانات زيادي  )نامه بيمه

در اين شرايط فرض بر اين 

طور  ه ببيمه حقاست كه 

يكنواخت در طول دوره خطر 

 س،براين اسا .شود ميكسب 

 كسب شده برمبناي بيمه حق

شده   تعيينهاي بيمه حقتسهيم 

 )تناسب زماني(به نسبت زمان 

چنانچه انتظار  .شود ميمحاسبه 

رود سطح توزيع خطر در طول 

دوره پوشش خطر نوسان قابل 

ممكن ، اي داشته باشد مالحظه

غير از  هاست مبناي ديگري ب

 مناسب ،تسهيم به نسبت زمان

ي مورد استفاده مبنا .نظربرسد به

بايد الگوي وقوع خطر در طول 

  .دوره بيمه را منعكس كند

  همانند استرليا

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

كنگ هنگ انگلستان آمريكا مالزي استرليا موضوع  ايران 

ذخيره 

بيمه  حق

كسب 

  نشده

بيمه ناخالص  حق

هاي صادرشده  نامه بيمه

معموالً شامل مبالغي است 

كه در تاريخ گزارش هنوز 

اين مبالغ . اند شدهكسب ن

گر در سال مالي  توسط بيمه

هاي مالي بعد در  يا سال

مانده  طول مدت باقي

  .ها كسر خواهد شد نامه بيمه

بيمه خالص  بخشي از حق

هاي صادرشده كه  نامه بيمه

نشده  هاي منقضي با دوره

ها در پايان دوره  نامه بيمه

گر مرتبط است  مالي بيمه

بايد توسط شركت بيمه 

ي به حساب ذخيره عموم

نشده منظور  حق بيمه كسب

  .گردد

  

با توجه به اين واقعيت كه 

ها در ابتداي  نامه تمامي بيمه

شوند،  دوره مالي شروع  نمي

ها  بيمه قسمتي از حق

هاي  بيمه صورت ذخيره حق به

نشده به سال بعد منتقل  كسب

شوند، تا خساراتي را كه  مي

در دوره مالي بعد ايجاد 

  .جبران نمايندگردد،  مي

گر بايد  بيمه

جاي ذخيره  به

بيمه  حق

نشده و  كسب

بيمه،  كسري حق

ذخيره خطرات 

منقضي نشده را 

  .شناسايي نمايد

بيمه  بخشي از حق

مرتبط با 

هاي  نامه بيمه

صادرشده، طي دوره 

مالي كه قابل انتساب 

به پوشش خطر بعد 

از پايان دوره مالي 

عنوان   است به

، نشده بيمه عايد حق

  .شود شناسايي مي
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  ايران هنگ كنگ انگلستان آمريكا مالزي استرليا  موضوع

روش شناسايي 

بيمه  ذخيره حق

  نشده كسب

  

نشده با  بيمه كسب ذخيره حق

استفاده از روشي كه 

كننده بدهي واقعي در  منعكس

محاسبه  تاريخ ترازنامه است،

و روش براي داساساً .گردد مي

بيمه  محاسبه ذخيره حق

نشده وجود دارد كه  كسب

  :ند ازا عبارت

  روش درصد ثابت. 1

تسهيم به (روش تناسب زماني. 2

  )نسبت زمان

    

هاي مستقيم و  در مورد بيمه

 روش ،هاي اتكايي قبولي بيمه

مورد استفاده نبايد از دقت 

كمتري در مقايسه با روش 

1(تسهيم به نسبت ماهانه 
24

( 

مورد  در .برخوردار باشد

 قراردادهاي بيمه اتكايي قبولي،

كننده  روش مورد استفاده منعكس

هاي دريافتي بابت  تناوب گزارش

  .قراردادهاي اتكايي است

بيمه عايدنشده بايد  روش حق

اي انتخاب شود كه مبلغ  گونه به

 تفاوت بااهميتي با ،برآورد

زنامه نداشته بدهي واقعي در ترا

در مواردي كه الگوي  .باشد

نامه  خطر در طول دوره بيمه

از روش تناسب  است، تقريباً

 .شود زماني استفاده مي

هاي قابل استفاده در  روش

 الگوي تناسب زماني شامل

فصلي و ساالنه  ماهانه، روزانه،

روش تناسب زماني بايد  .است

كه دقت . اي انتخاب شود گونه به

  .صلي كمتر نباشدآن از روش ف
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