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 .6مقدمه
مجموعة بیمهگذاران و بیمهشدگان مستقیم و همچنین ذینفعان غیرمستقیم (سوواركاران
مجانی) تقريباً دربرگیرندۀ تمامی افراد جامعهاند .به اين دلیل خدمات بیموهای بوهعنووان
كاال يا خدمت عمومی در اقتصاد كشورها همواره مورد توجه دولتها و مراجع حرفوهای
بهعنوان مسئول حفظ منافع عمومی از طريق نظارت مستقیم يا غیرمستقیم بر فعالیتهوای
بیمهای و تنظیم روابط بوین فعواالن ،بوازيگران و ذینفعوان صونعت بیموه بووده اسوت
(رحیمی باغ ابريشمی.)6913،
ويژگیهای محیطی صنعت بیمه باعث شکلگیری رابطوة نماينودگی خواد در ايون
فعالیت شده است .بر خالف اكثر فعالیتهای اقتصادی كه مورز بوین مالو
همچنین عاليق و منافع هري

و نماينوده و

بهروشنی قابل ترسیم است ،مالکیت مشاع سوهامداران و

بیمهگذاران بر دارايیهای مؤسسات بیمه ،وضعیت خاصی بین سهامداران ،بیمهگوذاران و
مديران به وجود آورده است .عدم تقارن اطالعات و عاليق و منافع هر يو

از فعواالن

اصلی و ضرورت كاهش تضاد و همسوسازی منوافع آنهوا باعوث تودوين قراردادهوای
نمايندگی ،مقررات راهبری شركتی و استانداردهای حسابداری خاد برای اين صنعت
شده است.
شناخت دقیق روابط نمايندگی و حقوق وعاليق ذینفعان صنعت بیمه از ملزوموات
اساسی و ضروری برای تدوين دقیق و منصفانة مقوررات و اسوتانداردهای حسوابداری
است .براين اساس مراجع تدوين استانداردهای حسابداری ملوی و بوینالمللوی توالش
كردهانود ،بوا شوناخت و ترسویم دقیوق روابوط بوین فعواالن صونعت بیموه ،الزاموات و
استانداردهای مناسب برای گزارشگری مالی اين بخش مهم تدوين و ارائه كنند .هیئوت
استانداردهای حسابداری بینالمللی ( ،)6IASBاستاندارد گزارشگری موالی بوینالمللوی
شمارۀ )2IFRS4( 4را در سال  2004منتشر و در سال  2006اصالح كرد ،ولی به لحاظ
1. International Accounting Standards Board
2. International Financial Reporting Standard

نحوۀ شناسايی عناصر گزارشهای مالی طبق استاندارد  21و تأثیر آن بر 16/ ...
با استفاده از تقريب تیجمز

پیچیدگی و ويژگیهای خاد قراردادهای بیمه اعتراف كرد كوه ايون اسوتاندارد تموامی
/

جنبههای گزارشگری قراردادهای بیموه را در بور نمویگیورد و در سوال  2061تصومیم
گرفت استاندارد گزارشگری مالی شمارۀ )IFRS17( 66را جايگزين استاندارد شومارۀ4
كند .هیئت در نیمة اول سال  2066ضومن پوذيرش جوايگزينی اسوتاندارد شومارۀ ،66
تاريخ اجرای كامل آن را به سال  2026میالدی موكول كرد .6در ايران هم كمیتة تدوين
استانداردهای حسابداری ،استاندارد حسابداری شومارۀ  21را تحوت عنووان فعالیتهوای
بیمة عمومی در سال  6916ابالغ و از سال  6916الزماالجرا كورد .علویرغوم توأثیرات
مثبت استاندارد بر گزارشگری مالی شركتهای بیمه ،وجود برخی از تفاوتها بین الزامات
استاندارد با آيیننامهها و مقررات جاری شركتهای بیمه ،نحوۀ شناخت برخی از عناصر
مهم مالی درگزارشهای مالی شركتهای بیمه را مغاير با الزامات استاندارد كرد كه باعوث
اختالفنظر بین صاحب نظران و فعاالن صنعت بیموه بوا سوازمان حسابرسوی و كمیتوة
تدوين استانداردهای حسابداری شده است.
در اين مقاله تالش شده است ،از منظر حقوق ذینفعان صنعت بیمه و از طريق
جمعآوری نظر خبرگان و صاحبنظران صنعت بیمه و حرفة حسابداری و حسابرسی،
تأثیر الزامات استاندارد حسابداری شمارۀ  21بر عناصر صورتهای مالی بررسی و میزان
كفايت الزامات استاندارد مزبور در محاسبة دو شاخص «سود» و«توانگری مالی» كه از
مهم ترين و مؤثرترين شاخصها در تنظیم روابط و حقوق ذینفعان اصلی (بیمهگران و
بیمهگذاران) در صنعت بیمه است ،مورد ارزيابی قرار گیرد .سود شاخص اصلی در
اندازهگیری عملکرد و منافع و ثروت بیمهگران و مؤثر بر انگیزۀ ماندگاری و ادامه
حیات مؤسسات بیمه است و توانگری مالی شاخص اصلی در اطمینانبخشی به
بیمهگذاران و نهاد ناظر در توانمندی مؤسسة بیمه برای انجام تعهدات است .برای
دستیابی به اين هدف ،پژوهش به دنبال يافتن پاسخ دو سؤال اصلی و هفت سؤال
فرعی به شرح ذيل است:
1. https://en.wikipedia.org/wiki/IFRS_4
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سؤالهای اصلی:
 .6از منظر رعايت حقوق ذینفعان ،آيا توانگری مالی محاسبهشده بر اساس
الزامات استاندارد حسابداری شمارۀ  21با توانگری مالی محاسبهشده طبق آيیننامة
ذخاير فنی ،تفاوت معنیداری دارد؟
 .2از منظر رعايت حقوق ذینفعان ،آيا سود محاسبهشده بر اساس الزامات
استاندارد حسابداری شمارۀ  21با توانگری مالی محاسبهشده طبق آيیننامة ذخاير فنی،
تفاوت معنیداری دارد؟
سؤالهای فرعی:
 .6آيا بین ذینفعان اصلی قراردادهای بیمه تضاد منافع وجود دارد؟
 .2آيا بین رعايت حقوق ذی نفعان اصلی و تدوين استانداردهای حسابداری خاد
برای فعالیتهای بیمه رابطة معنیداری وجود دارد؟
 .9آيا نحوۀ شناسايی درآمد حقبیمه طبق استاندارد حسابداری شمارۀ  21باعث
تسهیل دستکاری سود توسط مؤسسات بیمه میشود؟
 .4آيا نحوۀ شناسايی درآمد حقبیمه طبق استاندارد حسابداری شمارۀ  21از كفايت
الزم برای اندازهگیری شاخص توانگری مالی مؤسسات بیمه برخوردار است؟
 .6آيا شناسايی ذخاير فنی بیمه طبق استاندارد حسابداری شمارۀ  21از كفايت الزم
برای اندازهگیريسود مؤسسات بیمه برخوردار است؟
 .1آيا شناسايی ذخاير فنی بیمه طبق استاندارد حسابداری شمارۀ  21از كفايت الزم
برای اندازهگیری شاخص توانگری مالی مؤسسات بیمه برخوردار است؟
 .6آيا الزامات استاندارد حسابداری  21ايران از كفايت الزم برای همسوكردن منافع
و عالقة ذینفعان اصلی قراردادهای بیمه برخوردار است؟
برای يافتن پاسخ سؤالهای اصلی و فرعی ،فرضیههای پژوهش متناظر با سؤالهای
مزبور طراحی و در بخش يافتهها و نتايج مورد آزمون و ارزيابی قرار گرفته است.

نحوۀ شناسايی عناصر گزارشهای مالی طبق استاندارد  21و تأثیر آن بر 13/ ...

 .6مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش

با استفاده از تقريب تیجمز
/

 .2-6نظريۀ ذینفعان
نظرية ذینفعان در مسیر تکامل خود تاكنون سه مرحله را طی كرده اسوت .مرحلوة اول
از دهة  6310تا دهة  6310است ،در اين دوره ايده و تفکر جايگزينی منوافع اجتمواعی
به جای منافع سهامداران در شركتها مطرح و در نزديکی دهة  6360اين نظريه از منظور
اخالقی مورد قبول مؤسسات تجاری قرارگرفت .مرحلة دوم نظرية ذینفعان بوین دهوة
 6310تا دهة  2000است .در اين مرحلوه موديران شوركتها دريافتنود كوه بايود بوهجوز
سهامداران ،به بخشهای بیشتری از جامعه كوه بوا شوركت دارای منوافع متقابول هسوتند
پاسخگو باشند .در اواسط دهة  6330تا  2000شاخة اخالقوی شوركتها بوه خواسوتها و
انتظارات ذینفعان توجه كرده و تمامی بخشوها و اشخاصوی را كوه بوه هور نحووی در
معرض خطرات و يا منافع شركت بودند ،بهعنوان ذینفعوان شوركت قلموداد كردنود و
پذيرفتند كه بايد منافع شوركت را بوه تناسوب سوهم هريو

از ذینفعوان در خطورات

شركت به آنها اختصاد دهند ( .)Clarkson, 2002اين ديدگاه الزاماتی را برای مديران
به وجود آورد از قبیل؛  -6شفافسازی و پاسخگويی به تمامی گروههوای ذینفوع-2 ،
ارتباط و گزارشدهی به تمامی ذینفعان در مورد منوافع ،سوهم و خطورات مورتبط بوا
منافع آنها -9،اقدام در برابر گروه ذینفعان مطابق با میزان حساسیت و منوافع آنهوا-4 ،
تالش برای توزيع منصفانة سود و منافع ،و  -6اطمینوانبخشوی در موورد اينکوه میوزان
خطرات در حداقل ممکن قرار دارد و آسویبها و زيانهوای وارده جبوران شوده اسوت و
هرگز منابع تجديدناپذير در معرض خطر نابودی قورار نمویگیرنود .سوومین مرحلوه از
نظرية ذینفعان مربوط به حال حاضر است كه مديريت بر مبنای ارزش شوناخته شوده
است كه ي

رابطة مثبت بین منافع سهامداران بوا سواير ذینفعوان بوه وجوود مویآورد

(.)Charron, 2007
نظرية ذینفعان هم از بعد اخالقی (معنوی) و هم از بعود موديريتی (اثبواتی) موورد
توجه قرار گرفته است .شاخة اخالقی به اين موضوع میپوردازد كوه سوازمانها نگونوه
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بايد با گروههای ذینفع خود رفتار كنند .اين ديدگاه بر مسوئولیت اجتمواعی سوازمانها
تأكید میكند و در مقابل شاخة مديريتی بر نیاز مديريت گروههای ذینفع خاد تأكیود
دارد(رهنمای رودپشتی.)6913 ،
 .6-6نظريۀ نمايندگی
نظرية نمايندگی بر پاية ارتباط ي

طرف بهعنوان مال

و يا پاسخخواه و طورف مقابول

بهعنوان نماينده و يا پاسخگو استوار است .اين رابطه ممکن اسوت بوه شوکل سوادۀ آن
مثل مال

ي

مغازه و ي

مردم بهعنوان مالکان ي

نفر بهعنوان فروشنده و يا به شوکل پیچیودۀ آن مثول رابطوة
كشور و دولت بهعنوان قوۀ مجريه يا ادارهكنندۀ كشور مطورح

باشد.
در نوشتگان اقتصادی معموالً نظرية نمايندگی در خصود ارتباط و حقوق جواری
بین سهامداران (مالکان) با مديران (نمايندگان) كاربرد دارد .اموا رابطوة نماينودگی بوین
بازيگران اصلی صنعت بیمه به لحاظ ويژگیهوای محیطوی و روابوط تجواری حواكم بور
فعالیتهای بیمه شامل بیمهگذاران ،سهامداران و مديران است كه باعث شکلگیری مودل
سهوجهی يا سهبعدی نمايندگی میشود.
 .-9 6نظريۀ ذینفعان در برابر نظريۀ نمايندگی
از لحاظ نظری تفاوتهای مشخصی بین دو الگوی نظرية نماينودگی و نظريوة ذینفعوان
وجود دارد كه در نگاه اول اين دو نظريه را سازشناپذير نشان میدهد ،لیکن با بررسی
دقیقتر میتوان به شباهتهای بین اين دو نظريه پی برد.بهعنوان مثوال موديران بوهعنووان
ي

گروه از ذی نفعان در موضع كنترل نهوايی قورار دارنود ،نوون آنهوا دارای قودرت

تصمیمگیری هستند كه به ايشان اجازه میدهد تا منابع شركت را به صورتی با ادعاهای
ديگر گروههای ذینفع تخصیص دهند .اين بدان معناست كه مودير شوركت درنهايوت
مسئول رفع نیازها و انتظارات ذینفعان است .با استفاده از واژگان نظرية نمايندگی ،بوا
فرض مسئولیت منحصربهفرد مديران ،منافع آنها نهتنها بايد با منافع سهامداران ،بلکه بوا
منافع تمام گروههای ذینفع ديگر هماهنگ شود ،به طور كلی روابط ذی نفع–كوارگزار

نحوۀ شناسايی عناصر گزارشهای مالی طبق استاندارد  21و تأثیر آن بر 66/ ...

و روابط كارفرما-كارگزار هر دو مستلزم ي

با استفاده از تقريب تیجمز

قرارداد صريح يا ضمنی است كوه هودف
/

آنها سازگاری بین منافع مختلف است .بهعالوه هر دو رابطه با ساختار راهبری شوركتی
كنترل میشوند(.)Hill and Jonse,1992
در اين پژوهش با استفاده از روابط و مفاهیم دو نظريوة ذینفعوان و نماينودگی بوه
بررسی «تأثیر نحوۀ شناسوايی عناصور موالی» بور «حقووق متقابول ذینفعوان» خوواهیم
پرداخت .لیکن به دلیل تعدد ذینفعان صونعت بیموه صورفأ روابوط و منوافع بوازيگران
اصلی صنعت (بیمهگران و بیمهگذاران) مورد بررسی قرار میگیرد .بوا ايون فورض كوه
مديران و سهامداران دارای منافع مشترک و در مقابل دارای تضاد منافع با بیموهگوذاران
هستند.

 .9نسبتها و شاخصهای مالی مؤثر بر حقوق متقابل ذینفعان در صنعت بیمه
شاخصهای «سود» و«توانگری مالی» از مهمترين و مؤثرترين شاخصها در تنظیم روابوط
و حقوق ذینفعان اصلی (بیمهگران و بیمهگذاران) در صنعت بیمه به شمار موی رونود.
سود شاخص اصلی در اندازهگیری عملکرد و منافع و ثروت بیمهگران و مؤثر بر انگیزۀ
ماندگاری و ادامة حیات مؤسسات بیموه اسوت و تووانگری موالی شواخص اصولی در
اطمینانبخشی به بیمه گذاران و نهاد ناظر در توانمندی مؤسسه بیمه برای انجام تعهدات
و پرداخت خسارت و غرامت در صورت وقوع حوادث تحت پوشش قراردادهای بیمه
است .اهمیت سود و توانگری مالی در ارزيابی توان مالی مؤسسات بیمه و مقايسة آنهوا
با يکديگر باعث شده است تا نحوۀ محاسبةشاخصوهای موذكور هموواره موورد توجوه
مراجع نظارتی ،محققان علمی و دانشگاهی قرار گیرد .تموامی عناصور و دادههوای الزم
برای محاسبة سود و تووانگری موالی از سیسوتم حسوابداری و موالی مؤسسوات بیموه
استخراج میشود ،درنتیجه شفافیت و قابلیت اتکای اطالعات مالی در صونعت بیموه از
اهمیت بااليی برخوردار است و همین موضوع باعث توجه ويژۀ مراجع اسوتانداردگذار
به تدوين استاندارد حسابداری خاد برای فعالیتهای بیمه شده است.
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نحوۀ شناسايی و طبقهبندی عناصر در صورتهای مالی میتواند باعوث تقويوت و يوا
تضییع منافع گروهی از ذینفعان بهنفع يا ضرر ساير گروهها شوود .بورای مثوال حوذف
برخی از ذخاير فنی در استاندارد ( 21مثل ذخاير طبیعوی) احتمواال باعوث جابوهجوايی
منافع بین ذینفعان اصلی صنعت بیمه (بیمهگران و بیمهگذاران) میشود ،زيرا به میوزان
كاهش ذخاير فنی ،از ي

طرف سود مؤسسه افزايش میيابد و باعث خروج بخشی از

منابع شركت به نفع سهامداران (سود تقسیمی) ،مديران(پاداش افزايش سوود) و دولوت
(مالیات عملکرد) میشود و از سووی ديگور باعوث كواهش بودهیها و افوزايش كواذ
توانگری مالی شركت و تضییع حقوق بیمهگذاران به علت كاهش توانمندی شركت (به
میزان ذخاير محاسبهنشده كه به صورت سود از مؤسسه خارج شده اسوت) در جبوران
خسارات احتمالی خواهد شد .در ادامه ،با بررسی و تحلیل گزارشهای موالی شوركتهای
بیمه تأثیرپذيری حقوق ذینفعان از نحوۀ شناسايی عناصر صورتهای موالی از دو منظور
«شاخص توانگری مالی» و «شاخص سود و زيان» مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد.
 .2-9توانگری مالی و تأثیرپذيری آن از عناصر مالی
توانگری مالی ،توانايی مالی موسسة بیمه برای پوشوش ريسوکهای پذيرفتوهشودۀ خوود
است (آيیننامة شمارۀ  13مصو

شورای عالی بیمه) .توانگری مالی از عوامل مهوم در

ارزيابی توانايی مؤسسة بیمه برای پوشش ريسکهای بالفعل و توانايی ورود به پوشوش
ريسکهای آتی است .نسبت توانگری مالی كمتر از صد ،بیانگر پوشش ريس

بویش از

حد توان مؤسسة بیمه است كه درواقع حقوق بیمهگذاران را به خطر میاندازد و نسبت
توانگری مالی باالی صد ،مبین بهكوارنگرفتن بخشوی از دارايیهوای مؤسسوه و اسوتفاده
نشدن قسمتی از ظرفیت و توانايی مؤسسه در خلق سود است كه به همان میزان باعث
اتالف ثروت و منافع بیمهگران (سهامداران) خواهد شد .درآمد حقبیمه و ذخواير فنوی
از عناصر مالی مهم و مؤثر در محاسبة توانگری مالی مؤسسات بیمه اسوت وضورورت
دارد اثر هر ي
قرار میگیرد.

از عناصر مزبور بر نسبت توانگری مالی به طوور مجوزا موورد بررسوی

نحوۀ شناسايی عناصر گزارشهای مالی طبق استاندارد  21و تأثیر آن بر 69/ ...
با استفاده از تقريب تیجمز

حقبیمۀ صادره :حقبیمة صادره شامل دو بخش است؛ بخشی از حوقبیموه مورتبط
/

با بیمهنامههای صادره طی دورۀ مالی كه قابل انتسا

بوه پوشوش خطور در دورۀ موالی

صدور بیمهنامه است كه بهعنووان درآمود حوقبیموه و بخشوی از حوقبیموة مورتبط بوا
بیمهنامههای صادره طی دورۀ مالی كه قابل انتسا

به پوشش خطر بعود از پايوان دورۀ

مالی است كه بهعنوان حقبیمة عايدنشده شناسايی میشود .روشهای برآورد حوقبیموة
عايدنشده بايد بهگونهای انتخا

شود كه مبلغ برآوردی تفواوت بوا اهمیتوی بوا بودهی

واقعی در تاريخ ترازنامه نداشته باشد (آيیننامة شمارۀ  13مصو

شورای عالی بیموه).

درآمد حقبیمه از اقالم اصلی در محاسبة مبلغ سرماية الزامی (ريس

بیمهگری) و حقبیموة

عايدنشده (درآمد سالهای آتی) از اقالم كاهنده در محاسبة مبلغ سرمايه موجود است.
نسبت توانگری مالی همسو با منافع بیمهگر ،با درآمد حقبیمه رابطوة مسوتقیم و بوا
حق بیمة عايدنشده (درآمد سال آتی) رابطة معکوس(كاهنده) دارد .اما از منظور حقووق
بیمهگذار تأخیر در شناسايی درآمد حقبیمه (افزايش حقبیمة عايدنشده) باعث كواهش
نسبت توانگری مالی و درنتیجه احتیاط بیمهگوذار در انتخوا

مؤسسوه بیموهگور و در

صورت كاهش بیش از حد مجواز نسوبت تووانگری موالی باعوث ايجواد محودوديت و
درخواست اقدامات ترمیمی و اصالحی توسط نهاد ناظر خواهد شد .اين ويژگی باعث
اهمیت شناسايی و محاسبة دقیق درآمدها در تعیین میزان سهمبوری دو ذینفوع اصولی
بیمه میشود .انتقال ي

واحد از درآمدهای سال جاری بهعنوان حقبیمة عايدنشده بوه

سال بعد و يا بالعکس ،باعث اثر مضاعف در شناسايی بیشتر و يا كمتر از واحد خواهد
شد ،زيرا حقبیمة عايدشده و حقبیمة عايدنشده در محاسبة سرماية موجوود و سورماية
الزامی نقش آفرينند و عالوه بر تأثیر كاهنده و يا افزايندهای كه دارند ،با اعمال ضوريب
ريس

كمتر يا بیشتر از واحد در محاسبة ريس

بیمهگری ،باعث جابوهجوايی حقووق

ذینفعان اصلی (بیمهگذاران و بیمهگران) خواهند شود .پوس از منظور رعايوت حقووق
ذینفعان ،نحوۀ شناخت و محاسبة درآمد حقبیموه در الزاموات اسوتاندارد حسوابداری
بسیار حائز اهمیت است.
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ذخاير فنی بیمه :ذخاير فنی از عناصر ديگور موالی اسوت كوه بور تووانگری موالی و
حقوق ذینفعان اصلی صنعت بیمه تأثیر مستقیم دارد .ذخاير فنی دارای انوواع مختلفوی
مثل ذخیرۀ خسارت معوق ،ذخیرۀ ريسکهای منقضینشده ،ذخیرۀ برگشت حوقبیموه و
 ....است .تأثیر ذخاير فنی بر توانگری مالی صرفنظر از نوع آن يکسان اسوت .ذخواير
كاهندۀ سرماية موجود و درنتیجه كاهندۀ ضريب توانگری مالی هستند .محاسبة ذخواير
بیش از میزان مورد نیاز برای پوشش ريسکهای مربوط ،باعث محاسبه ضريب توانگری
پايینتر از واقع و درنتیجه تهديد حقوق و منافع بیمهگر و بوالعکس كواهش و يوا عودم
محاسبة ذخاير فنی باعث محاسبه نسبت توانگری باالتر از واقع و تهديدی برای منوافع
بیمهگذار است.
 .6-9سود و زيان و تأثیرپذيری آن از عناصر مالی
سود و زيان مؤسسات بیمه از دو بخش عملیات بیمهگری و عملیوات سورمايهگوذاری
تشکیل میشود.
سود و زيان عملیات بیمهگری :سود و زيان عملیات بیموهگوری از تطوابق درآمود
حق بیمه با خالص ذخاير فنی و هزينههای بیمهگری محاسبه مویشوود .انتخوا

روش

شناسايی حقبیمة عايدنشده و همچنین میوزان و روش محاسوبة ذخواير فنوی بوه طوور
مستقیم بر سود و زيان مؤسسات بیمه تأثیرگذار است .افزايش درآمد مشروط بور آنکوه
ناشی از تضییع حقبیموهگوذار در پرداخوت خسوارت نباشود ،باعوث افوزايش سوود و
توانمندی مؤسسه بیمه و درنهايت موجب افوزايش و يوا صویانت از حقووق ذینفعوان
میشود و از سوی ديگر ،افزايش ذخواير فنوی از يو

طورف كاهنودۀ سوود و نسوبت

توانگری مالی مؤسسه و درنتیجه كاهش منافع بیمهگر ،و ازسویديگر باعث حفظ و يوا
افزايش منافع بیمهگذار به لحاظ جلوگیری از خروج منوابع مؤسسوه بوه صوورت سوود
تقسیمی و يا مالیات عملکرد میشود.
سود و زيان عملیات سرمايهگذاری :حجم عملیات سرمايهگذاری مؤسسات بیموه
تابعی از حقوق صاحبان سهام و ذخاير فنی است (آيینناموة شومارۀ  10شوورای عوالی

نحوۀ شناسايی عناصر گزارشهای مالی طبق استاندارد  21و تأثیر آن بر 66/ ...
با استفاده از تقريب تیجمز

بیمه ،سرمايه گذاری مؤسسات بیمه ،مادۀ  .)6شناسايی مناسوب و صوحیح ذخواير فنوی
/

باعث جلوگیری از خروج منابع مؤسسه بیمه تحت عناوين سودتقسیمی و مالیات شده
و امکان سرمايه گذاری وجوه حاصل از ذخاير فنی را فراهم میسوازد .سورمايهگوذاری
منابع و دارايیهای مولد متناظر بر ذخاير فنوی ،باعوث افوزايش سوود و تووانگری موالی
شركتهای بیمه و عدم شناسايی مناسب ذخاير باعث خوروج منوابع (بوه نفوع بیموهگور)
میشود.

 .پیشینۀ پژوهش
بیرجندی و همکاران (،)6934عملکرد  46شركت در دوره زمانی  6916تا  6932را از
منظر دو مدل نظرية نمايندگی و نظرية عالمتدهی مورد بررسی قرار میدهند .نتايج
نشان میدهد كه برمبنای مدلهای مزبور ،نرخ بازدۀ دارايیهای ثابت و نقدينگی رابطة
مثبت و معنیداری با سطح افشاء اختیاری دارد.
جنگی و همکاران ( )6939به اهمیت توانگری مالی شركتهای بیمه در مواجهة با
باليای طبیعی پرداخته و ضرورت وجود ذخیرۀ باليای طبیعی در مؤسسات بیمه و
اختالف استاندارد حسابداری با محاسبة اين گونه ذخاير را بررسی و به اين نتیجه
رسیدهاند كه استاندارد حسابداری  21در رابطة با شناسايی ذخیرۀ خطرات طبیعی بايد
اصالح و مورد تجديدنظر قرارگیرد.
دارابی و همکاران ( )6939به بررسی تفاوتهای موجود بین استاندارد حسابداری شومارۀ
 21و آيیننامة  61شورای عالی بیمه تحت عنوان ذخیرۀ فنوی بیموه و توأثیر آن بور سوود و
مالیات  62شركت بیمه (نمونة انتخابی) میپردازنود .نتیجوة تحقیوق تفواوت میوزان سوود و
مالیات در استفادۀ الزامات استاندارد  21و آيیننامة  64را نشان میدهد و ضرورت محاسوبة
ذخیره خطرات طبیعی را محرز دانسته است ،لیکن با توجوه بوه مغوايرت ذخیورۀ مزبوور بوا
مفاهیم نظری گزارشگری مالی پیشنهاد شناسايی مبالغ بهعنووان اندوختوه و انعکواس آن در
بخش حقوق صاحبان سهام را داده است .همچنین محاسبة ذخیره برگشت حقبیمه را فاقود
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پاية منطقی و استاندارد میدانود و پیشونهاد حوذف آن از مصووبات شوورای عوالی بیموه را
دادهاند.

 .1روش پژوهش
تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع كاربردی و از نظر روش ،از نوع تجربی است .اين
پژوهش ي

مطالعة كمی است كه از نظر جمعآوری دادهها ي

مطالعة كاربردی و

همچنین از لحاظ زمان انجام از نوع مقطعی است كه در سال  6936انجام پذيرفته است.
پژوهش درشركتهای بیمة بازرگانی دارای مجوز فعالیت از شورای عالی بیمه انجام
شده است .قلمرو زمانی مورد مطالعه برای جمعآوری دادههای مربوط به ارزيابی و
مقايسه نسبت توانگری مالی ،بازۀ زمانی سهساله ،ابتدای سال مالی  6932تا پايان سال
مالی  6934و قلمرو زمانی مورد مطالعه برای جمعآوری دادههای مربوط به ارزيابی و
مقايسه سود شركتهای بیمه ،بازۀ زمانی پنجساله ،ابتدای سال مالی  6930تا پايان سال
مالی  6934در نظر گرفته شده است .علت انتخا

بازۀ زمانی سهساله برای ارزيابی و

مقايسة توانگری مالی ،تصويب اولین آيیننامة توانگری مالی توسط شورای عالی بیمه
در اسفند 6930و ارزيابی و گزارش توانگری مالی شركتهای بیمه توسط بیمة مركزی
جمهوری اسالمی ايران برای اولینبار در سال  6932است.

 .2روش جمعآوری اطالعات
دادههای اين مطالعه با استفاده از اطالعات بهدستآموده از منوابع كتابخانوهای ،مقواالت
بهروز منتشرشده در نمايهكنندههوای معتبور ،اطالعوات منتشرشوده توسوط نهواد نواظر،
صورتهای مالی شركتهای بیمه ( 66شركت واجد شرايط) و نظر صاحبنظوران صونعت
بیمه ،حسابداران ،حسابرسان ،پژوهشگران و كارشناسان پژوهشکدۀ بیموه وكارشناسوان
مرتبط با موضوع در معاونت امور بانکی ،بیمه و شركتهای دولتی وزارت امور اقتصادی
و دارايی كه بهوسیلة پرسشنامة محققساخته جمعآوری شوده اسوت .علوت اسوتفاده از
پرسشنامة محققساخته ،نیوافتن تحقیوق و درنتیجوه پرسوشناموة مشوابه و مناسوب در
بررسیها و جستجوهای انجامشده در تحقیقات داخلی و خوارجی بووده اسوت .روايوی

نحوۀ شناسايی عناصر گزارشهای مالی طبق استاندارد  21و تأثیر آن بر 66/ ...
با استفاده از تقريب تیجمز

پرسشنامه از طريق روش «روايی صوری» و با استفاده از نظورات اصوالحی بررسوی و
/

ارزيابی شده است .پايايی پرسشنامه نیز با استفاده از آلفای كرونبواخ (بوا مقودار )0/61

آزمون شده است.
 .7يافتهها و نتايج
همان گونه كه در مقدمه بیان شد ،پژوهش دارای دو فرضیة اصلی و هفت فرضیة فرعی
است و با توجه به نرمال بودن دادهها از آزمون پارامتری تی ت نمونهای بورای آزموون
فرضیهها استفاده شده است .در اين آزمون امتیازهای تخصیصيافته از سوی خبرگان و
صاحب نظران با میانگین امتیاز قابل تخصیص (امتیاز  6تا  )3مورد مقايسه قورار گرفتوه
است.
بررسی فرضیههای اصلی
 .6توانگری مالی شركتهای بیمه تحت آيیننامة ذخاير فنی و استاندارد حسابداری
شمارۀ  21تفاوت معنیداری دارد.
نتايج بررسی فرضیة فوق با استفاده از آزمون پارامتری تی زوجی در جدول  6داده
شده است.
جدول  .2نتايج آزمون فرضیۀ اصلی 2
فرضیه اصلی

میانگین توانگری

انحراف معیار

تحت آيیننامة 61

301/6

14/84

تحت استاندارد 21

304/11

13/88

آمارۀ تی زوجی

پی -مقدار

-8/99

0

با توجه به اينکه پی -مقدار در جدول  6كمتر از  0/06است ،بنابراين با اطمینان
 33درصد میتوان نتیجه گرفت كه فرض نبود اختالف بین میانگین توانگری مالی
شركتهای بیمه تحت آيیننامة  61و استاندارد حسابداری  21رد میشود .بنابراين
توانگری مالی شركتهای بیمه تحت آيیننامة ذخاير فنی و استاندارد حسابداری 21
تفاوت معنیداری دارد.
 .2سود و زيان شركتهای بیمه تحت آيیننامة ذخاير فنی و استاندارد حسابداری
 21تفاوت معنیداری دارد.
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جدول  .6نتايج آزمون فرضیۀ اصلی 6
سال
6930
6936
6932
6939
6934

فرضیۀ اصلی

میانگین

انحراف معیار

تحت آيین نامه 61

616661/62

966604/63

تحت استاندارد 21

401666/61

634366/44

تحت آيیننامه 61

264622/6

263146/63

تحت استاندارد 21

430446

661062/02

تحت آيین نامه 61

669360/44

461461/66

تحت استاندارد 21

-693911/96

2636636/62

تحت آيین نامه 61

-613691

2062666/01

تحت استاندارد 21

261016/69

6261366/66

تحت آيین نامه 61

913606/61

406061

تحت استاندارد 21

124112/96

604340/06

آمارۀ تی زوجی

پی -مقدار

-6/633

./696

-6/136

./061

./666

./414

-2/041

./063

-2/293

-046

بر اساس جدول  ،2پی -مقدار برای سالهای  6939 ،6936و  6934از  0/6كمتر
است؛ بنابراين با اطمینان  30درصد ،فرض نبود اختالف بین سود و زيان شركتهای
بیمه تحت آيیننامة  61و استاندارد حسابداری  21سالهای  6939 ،6936و  6934رد
میشود .لذا میتوان نتیجه گرفت كه سود و زيان شركتهای بیمه در سالهای ،6936
 6939و  6934تحت آيیننامة ذخاير فنی و استاندارد حسابداری  21تفاوت معنیداری
دارد.
بررسی فرضیههای فرعی
به منظور بررسی نرمال بودن دادهها از آزمون كولموگوروف-اسمیرنوف استفاده شده است.
با توجه به نوع پرسشنامه و امتیازات تخصیصدادهشده به سؤالهای مرتبط با هر فرضیه،
نرمال بودن دادههای مربوط به هر فرضیه در جدول  9مورد آزمون قرار گرفته است.
جدول  .9نتايج آزمون کولموگوروف -اسمیرنوف
فرضیۀ

فرضیۀ

فرضیۀ

فرضیۀ

فرضیۀ

فرضیۀ

فرضیۀ

فرعی 2

فرعی 6

فرعی 9

فرعی

فرعی 1

فرعی 2

فرعی 7

تعداد

40

40

40

40

40

40

40

میانگین

1/1

6/6

6/61

6/93

6/22

6/6

6/46

انحراف معیار

6/64

6/46

6/62

2/06

6/96

6/13

6/66

آمارۀ كولموگوروف-اسمیرنوف

0/11

6/69

6/23

6/91

6/22

6/66

6/66

پی -مقدار

6/61

0/61

0/06

0/04

0/6

0/69

0/64

شاخص

نحوۀ شناسايی عناصر گزارشهای مالی طبق استاندارد  21و تأثیر آن بر 63/ ...
با استفاده از تقريب تیجمز

بر طبق نتايج جدول  ،9توزيع دادهها نرمال است ،بنابراين برای بررسی فرضیههای
/

فرعی پژوهش از آزمون پارامتری تی استفاده شده است كه نتايج آن در جدول  4ارائه
شده است.
جدول  .نتايج آزمون فرضیههای فرعی
فرضیه

میانگین

انحراف معیار

آمارۀ تی

پی -مقدار

نتیجۀ آزمون

6

1/10

6/64

1/66

0

رد فرضیة نبود اختالف

2

6/60

6/46

62/6

0

رد فرضیة نبود اختالف

9

6/61

6/62

3/6

0

رد فرضیة نبود اختالف

4

6/93

2/06

6/9

0

رد فرضیة نبود اختالف

6

6/22

6/91

60/06

3

رد فرضیة نبود اختالف

1

6/6

6/13

3/26

3

رد فرضیة نبود اختالف

6

6/42

6/66

1/64

0

رد فرضیة نبود اختالف

نتايج جدول  4نشان میدهد كه فرضیة صفر همة آزمون فرضیههای فرعی در سطح
 6درصد رد میشوند .بنابراين میتوان نتیجه گرفت كه فرضیههای فرعی تحقیق كه به
صورت زير هستند ،رد نمیشوند:
 .6بین ذینفعان اصلی قراردادهای بیمه (بیمهگذاران و بیمهگران) تضاد منافع وجود دارد.
 .2بین رعايت حقوق ذینفعان اصلی (بیمهگران و بیمهگذاران) و تدوين استانداردهای
حسابداری خاد برای فعالیتهای بیمه رابطة معنیداری وجود دارد.
 .9نحوۀ شناسايی درآمد حقبیمه طبق استاندارد حسابداری شمارۀ  21باعث تسهیل
دستکاری سود توسط مؤسسات بیمه میشود.
 .4نحوۀ شناسايی درآمد حقبیمه طبق استاندارد حسابداری شمارۀ  21از كفايت الزم
برای اندازهگیری شاخص توانگری مالی مؤسسات بیمه برخوردار نیست.
 .6شناسايی ذخاير فنی بیمه طبق استاندارد حسابداری شمارۀ  21از كفايت الزم برای
اندازهگیری سود مؤسسات بیمه برخوردار نیست.
 .1شناسايی ذخاير فنی بیمه طبق استاندارد حسابداری شمارۀ  21از كفايت الزم برای
اندازهگیری شاخص توانگری مالی مؤسسات بیمه برخوردار نیست.
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 .6الزامات استاندارد حسابداری  21ايران از كفايت الزم برای همسوكردن منافع و
عاليق ذینفعان اصلی قراردادهای بیمه (بیمهگذاران و بیمهگران) برخوردار نیست.

 .3جمعبندی و نتیجهگیری
با توجه به اختالفنظرهای موجود بین فعواالن صونعت بیموة كشوور و كمیتوة تودوين
استانداردهای حسابداری در خصود كفايوت و يوا عودم كفايوت الزاموات اسوتاندارد
يادشده در گزارشگری رويدادهای مالی فعالیتهای بیمة عمومی ،در اين مقاله تالش شد
با جمعآوری نظرات صاحب نظران صنعت بیمه ،حسابداران ،حسابرسان ،پژوهشگران و
كارشناسان بیمه و موالی و همچنوین تطبیوق گزارشوهای موالی پونجسوالة 6934-6930
شركتهای بیمه بر اساس الزامات استاندارد و آيیننامههای شورای عوالی بیموه ،كفايوت
الزامات استاندارد حسابداری شمارۀ  21از منظر رعايت حقوق ذینفعان اصلی صونعت
بیمه (بیمه گذاران و بیمهگران) مورد ارزيابی قرار گیرد .بدين منظور دو شاخص سود و
توانگری مالی كه بهترتیب معورف عاليوق بیموهگرانوو بیموهگوذاران هسوتند بوهعنووان
متغیرهای وابسته و عناصر صورتهای مالی شركتهای بیمه مؤثر بور دو شواخص مزبوور
بهعنوان متغیرهای مستقل انتخا

و بوا اختصواد دو فرضویة اصولی و هفوت فرضویة

فرعی تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته مورد بررسی قرارگرفت كه نتوايج آن
به شرح زير است:
بر اساس نتايج آزمون فرضیههای اصلی پوژوهش ،تووانگری موالی و سوود و زيوان
شركتهای بیمه تحت آيیننامة ذخاير فنوی و اسوتاندارد حسوابداری شومارۀ  21تفواوت
معنیداری دارند.
بر اساس نتايج آزمون فرضیة فرعی  ،6بین ذینفعان اصلی قراردادهای بیموه تضواد
منافع وجود دارد .اگرنه وجود تضاد منافع بین بیمهگذاران و بیمهگران بودون نیواز بوه
هرگونه آزمونی محرز بود ،لیکن از آن جايی كه پژوهشی كه به ي

روش علموی ايون

تضاد منافع را بررسی و اثبات كرده باشد ،توسط محقق يافوت نشود ،ايون موضووع در
قالب پرسشنامه و با طراحی  20سؤال آزمون شد .تضاد منافع بیمهگذاران و بیموهگوران

نحوۀ شناسايی عناصر گزارشهای مالی طبق استاندارد  21و تأثیر آن بر 16/ ...
با استفاده از تقريب تیجمز

از آنجا ناشی میشود كه بیمهگذار بوه دنبوال حوداكثركردن منوافع و بهینوهكوردن توابع
/

مطلوبیت خود از طريق پرداخت حقبیمة كمتور و دريافوت خسوارت بیشوتر در زموان
وقوع حوادث است .همچنین بیمهگذار انتظار دارد شركتهای بیمه با توزيع سوود كمتور
از خروج منابع شركت خودداری و باعث ارتقای نسبت و سطح توانگری موالی شووند.
از سوی ديگر ،بیمهگر به دنبال رسیدن به بیشترين نفوع شخصوی (سوود) و «مطلوبیوت
مورد انتظار» 6از طريق دريافت حقبیمة بیشتر و پرداخت خسارت كمتر در زمان وقوع
حوادث و همچنین شناسايی و توزيع سود بیشتر در پايان دورۀ مالی است.
بر اسواس نتوايج آزموون فرضویة فرعوی  ،2بوین رعايوت حقووق ذینفعوان اصولی
(بیمه گران و بیمهگذاران) و تدوين استانداردهای حسوابداری خواد بورای فعالیتهوای
بیمه رابطة معنیداری وجود دارد .اين فرضیه در قالب پرسشنامه و با طراحی  66سؤال
آزمون شد .ويژگیهای محیطی خاد فعالیتهای بیمههوای بازرگوانی اعوم از بیموههوای
عمومی و يا زندگی باعث تدوين استانداردهای حسابداری خواد بورای ايون فعالیوت
شده است .اين واقعیت را هیئت تدوين استانداردهای حسابداری بینالمللی و همچنین
كمیتة تدوين استانداردهای حسابداری ايران مورد تأيید و تأكید قورار دادهانود و هموین
موضوع باعوث تودوين اسوتانداردهای گزارشوگری موالی بوینالمللوی شومارۀ  4و66و
استاندارد حسابداری شمارۀ  21ايران تحت عنوان فعالیتهای بیمة عمومی شده است.
بر اساس نتايج آزموون فرضویة فرعوی  ،9نحووۀ شناسوايی درآمود حوقبیموه طبوق
استاندارد حسابداری شماره  21باعث تسهیل دستکاری سوود توسوط مؤسسوات بیموه
میشود .اين فرضیه در قالب پرسشونامه و بوا طراحوی  60سوؤال و همچنوین محاسوبة
درآمد حقبیمة سالهای  6934و  6936بیمة ايران در رشتههوای بیموهای مورتبط بوه دو
روش فصلی ( )6/1و روش ماهانوه ( )6/24مقايسوه و آزموون شود .عوالوه بور نتوايج
به دستآمده از پرسشنامه های ارسالی ،درآمد حوقبیموه در  66رشوتة بیموهای يکوی از
شركتهای بزرگ كشور برای دو سوال 6934و  6936بوا اسوتفاده از دو روش فصولی و
1. Expected Utility
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ماهانه محاسبه و مقايسه شده است .نتايج نشان می دهد كه استفاده از روش ماهانوه بوه
جای فصلی برای سالهای 6934و  6936بهترتیب باعث كاهش درآمد حقبیمه به میزان
 2/1درصد و  6/01درصد شده است.
بر اساس نتايج آزموون فرضویة فرعوی  ،4نحووۀ شناسوايی درآمود حوقبیموه طبوق
استاندارد حسابداری شماره  21از كفايت الزم برای اندازهگیری شاخص توانگری مالی
مؤسسات بیمه برخوردار نیست .اين فرضیه در قالب پرسشنامه و بوا طراحوی  6سوؤال
آزمون شد .عالوه بر نتايج بهدستآمده از پرسشنامههای ارسالی ،حقبیمة عايدنشده در
 66رشته بیمهای يکی از شركتهای بزرگ كشور برای دو سال 6934و  6936با اسوتفاده
از دو روش فصلی و ماهانه محاسبه و مقايسه شوده اسوت .نتوايج نشوان مویدهود كوه
استفاده از روش ماهانه به جای فصلی بورای سوالهای 6934و  6936بوهترتیوب باعوث
افزايش حقبیمة عايدنشده به میزان  4%و  6/1%شده است.
بر اساس نتايج آزمون فرضیة فرعی  ،6شناسايی ذخواير فنوی بیموه طبوق اسوتاندارد
حسابداری شمارۀ  21از كفايت الزم برای اندازهگیری سود مؤسسات بیموه برخووردار
نیست .اين فرضیه در قالب پرسشنامه و با طراحی  61سؤال و همچنین محاسوبة سوود
سالهای  6930تا  6934شركتهای بیمه با رعايوت الزاموات اسوتاندارد حسوابداری  21و
آيیننامة  61شورای عالی بیمه و مقايسه آنها آزمون شود .همچنوین بررسوی و مقايسوة
سود پنجسالة  6930تا  6934محاسبهشده براساس الزامات استاندارد حسابداری با سود
محاسبهشده طبق آيیننامة  61شورای عالی بیمه ،بیانگر وجود اختالف در مبالغ سود به
دلیل عدم توافق استاندارد با شناسايی برخی از ذخاير فنی مثول ذخیوره فنوی خطورات
طبیعی است .با توجه به اينکه كسری ذخاير فنی باعث شناسايی سود موهومی میشود،
پس نحوۀ شناسايی ذخاير فنی بیمه طبوق اسوتاندارد حسوابداری شومارۀ  21از كفايوت
الزم برای اندازهگیری شاخص سود مؤسسات بیمه برخوردار نیست.
بر اساس نتايج آزمون فرضیة فرعی  ،1شناسايی ذخواير فنوی بیموه طبوق اسوتاندارد
حسووابداری شوومارۀ  21از كفاي وت الزم بوورای انوودازهگی وری شوواخص توووانگری مووالی

نحوۀ شناسايی عناصر گزارشهای مالی طبق استاندارد  21و تأثیر آن بر 19/ ...
با استفاده از تقريب تیجمز

مؤسسات بیمه برخوردار نیست .اين فرضیة در قالب پرسشنامه و با طراحوی  61سوؤال
/

و همچنین محاسبة توانگری مالی سالهای  6932توا  6934شوركتهای بیموه بوا رعايوت
الزامات استاندارد حسابداری  21و آيیننامة شومارۀ  61شوورای عوالی و مقايسوه آنهوا
آزمون شد .همچنین بررسی و مقايسة نسبت توانگری موالی سوهسوالة  6932توا 6934
محاسوبهشووده بوور اسوواس الزامووات اسوتاندارد حسووابداری ،نسووبت بووه توووانگری مووالی
محاسبهشده بر اساس آيیننامة شمارۀ  61شورایعوالی بیموه نسوبت بواالتری را نشوان
میدهد ،اين تفاوت به دلیل عدم توافق استاندارد حسابداری  21با شناسوايی برخوی از
ذخاير فنی مثل ذخیرۀ فنی خطرات طبیعی است.
بر اساس نتايج آزمون فرضیة فرعی  ،6الزامات اسوتاندارد حسوابداری  21ايوران از
كفايووت الزم بوورای همسوووكردن منووافع و عاليووق ذینفعووان اصوولی قراردادهووای بیمووه
برخوردار نیست .اين فرضیة در قالب پرسشونامه و بوا طراحوی  26سوؤال و همچنوین
محاسبة سود سالهای  6930تا  6934و توانگری مالی سالهای  6932تا  6934شركتهای
بیمه با رعايت الزامات استاندارد حسابداری  21و مقايسوة نتوايج بوا سوود و تووانگری
محاسبهشده برای دوره های مزبور بر اساس الزامات آيیننامة  61شورای عوالی آزموون
شد.
به طور كلی محاسبات و تحلیلهای انجامشده در اين پژوهش حاكی از عدم كفايوت
الزامات استاندارد حسابداری شمارۀ  21ايران در ارائة اطالعوات الزم بورای رعايوت و
همسوكردن حقوق ذینفعان اصلی صنعت بیمه است.
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