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اســتاندارد بینالمللــی گزارشــگری مالــی
شــماره17 1بــا عنــوان «قراردادهــای بیمــه»
اولیــن اســتاندارد بینالمللــی گزارشــگری
مالــی بــرای قراردادهــای بیمــه اســت کــه
درســال  2021اجرایــی میشــود و ســپس
اســتفاده از رویکــردی یکنواخــت بــرای درنظــر
گرفتــن قراردادهــای بیمــه ،بــه جــای اســتفاده
از خیــل رویکردهــای مختلــف کــه امــروزه
بــهکار مــیرود ،الزامــی خواهــد شــد.

افرایــش آگاهــی افــراد در مــورد نحــوۀ
پرداخــت و افشــای قراردادهــای بیمــه
از جملــه اهــداف اســتاندارد بینالمللــی
گزارشــگری مالــی شــماره  ١٧اســت كــه
جایگزیــن اســتاندارد بینالمللــی گزارشــگری
شــماره  ٤خواهــد شــد.
اســتاندارد بینالمللــی گزارشــگری مالــی
شــماره  171اصــول شناســایی ،اندازهگیــری،
پیشــگیری و افشــای قراردادهــای بیمــه در
آذر و دی 1400
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دامنــۀ كاربــرد اســتاندارد را تعییــن میكنــد.
هــدف از اســتاندارد بینالمللــی گزارشــگری
مالــی شــماره  171ایــن اســت كــه اطمینــان
حاصــل شــود كــه نهادهــا اطالعــات مرتبــط
مــورد نیــاز كــه بهصــورت صادقانــه ،نمایانگــر و
معــرف ایــن قراردادهــا باشــد را ارائــه کنــد .این
اطالعــات مبنایــی را بــرای كاربــران صورتهای
مالــی جهــت ارزیابــی تأثیــر قراردادهــای بیمــه
بــر وضعیــت مالــی شــركت ،عملكــرد مالــی و
جریانهــای نقــدی فراهــم میكنــد.
الكــس فورمــن ( 2عضــو پیوســته انجمــن
حســابداران خبــره انگلســتان )ACCA
میگو یــد :
تأثیــر «اســتاندارد بینالمللــی گزارشــگری
مالــی شــماره  »171برعملکــرد بیمههــا
چیــزی غیــر از اســتاندارد خواهــد بــود.
اهداف
هــدف از اســتاندارد بینالمللــی گزارشــگری
مالــی شــماره « 171قراردادهــای بیمــه» کــه
در مــاه م ـی 2016صــادر شــد همسانســازی
نحــوۀ عمــل حســابداری بــا صنعــت،
بــرای افزایــش درک و مشــاهدۀ عملکــرد
شــرکتهای بیمــه بــود.
رایزنیهــای اخیــر هیــأت اســتانداردهای
بینالمللــی حســابداری بــرای پیشــنهاد
اصالحیــۀ اســتاندارد ،باتوجــه بــه نگرانــی
ذینفعهــا بــه ایــن معنــی اســت کــه
تاریــخ اجــرای آن احتمــاالً بــه ژانویــه 2022
بازگردانــده میشــود و بــه بیمهگــذاران
زمــان بیشــتری بــرای رویارویــی بــا تغییــرات
مید هــد .
تغییرات در گزارشگری داخلی
میــزان ایــن تغییــرات مربــوط بــه گزارشــگری
داخلــی ،بســته بــه ریســکهایی کــه
پذیرفتهانــد و مــدل عملیاتــی موجــود درآنهــا
(تعامــل دادههــا ،سیســتمها ،فرایندهــا و
افــراد) از یــک بیمهگــر بــه بیمهگــر دیگــر،
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متفــاوت خواهــد بــود.
فرضیات :
هنگامــی کــه اســتاندارد در حــال نهایــی
شــدن بــود حــدس و گمانهــای زیــادی
در مــورد تأثیــر احتمالــی آن وجــود داشــت.
بیاییــد چهــار فرضیــه را بررســی کنیــم.
درست یا غلط؟
فرضیه اول
اولیــن فرضیــه ایــن بــود کــه اســتاندارد

بینالمللــی گزارشــگری مالــی شــماره 171
بــه تغییــرات اساســی در ثبــت و تجزیــه و
تحلیــل دادههــا در سیســتمهای باالدســتی
نیــاز دارد .كــه نادرســتی ایــن فرضیــه بــه
اثبــات رســیده اســت.
تمــام عملکردهــای تجــاری ،یــک خروجــی
تولیــد میکننــد .در مــورد امــور مالــی،
ایــن اغلــب بهصــورت گزارشهــای عــددی
همــراه بــا تفســیر اســت .الزمــۀ ایــن امــر،
فراینــد گرفتــن دادههــای خــام و تبدیــل
آنهــا بــه اطالعــات اســت کــه توســط افــراد
ماهــر تفســیر شــود .اســتاندارد بینالمللــی

گزارشــگری مالــی شــماره  171بیــان میکنــد
کــه دادههــای «قــرارداد بیمــه» بایــد بــر
3
اســاس پرتفویهــا ،گروهبنــدی ســاالنه
و ســودآوری تقســیم شــود .درحالیکــه
سیســتمهای مدیریتــی کــه سیســتم مالــی را
تغذیــه میکننــد ،اغلــب ســال وقــوع فــروش
را ثبــت میکننــد ،گروهبنــدی مــورد نیــاز
ممکــن اســت منجــر بــه دریافــت اطالعــات
اضافــی در مراحــل پیــش رو شــود و ایــن
سیســتمهای مدیریتــی ممکــن اســت نیــاز
بــه اصــاح هزینــه یــا حتــی اجــرای مجــدد

داشــته باشــند.
اســتاندارد حکــم میکنــد کــه قراردادهــا بایــد
براســاس نــوع ریســک و نحــوۀ مدیریــت آن
توســط واحــد تجــاری ،هنــگام تصمیمگیــری
در مــورد پرتفــوی آنهــا ،گروهبنــدی شــوند.
بــا ایــن حــال ،تقریب ـاً ایــن گروهبنــدی بــرای
گزارشهــای داخلــی در پاییــن دســت انجــام
میپذیــرد .ثبــت اطالعــات کافــی معمــوالً در
سیســتم پذیرهنویســی/ادعاها 4موجــود اســت.
فرضیه دوم
فرضیــه دوم ایــن بــود کــه بــه دلیــل ســاده
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شــدن رویکــرد تخصیــص حــق بیمــه،
بیمهگرهــای عمومــی تحــت تأثیــر قــرار
نخواهنــد گرفــت .ایــن فرضیــه هــم مــردود
اســت .اگرچــه بدهــی مربــوط بــه پوشــش
باقیمانــده 5بهطــور اساســی هماننــد اســتاندارد
6
بینالمللــی گزارشــگری مالــی شــماره4
باقیمانــده اســت ،امــا اصــول محاســبه بدهــی
ادعاهــای ایجــاد شــده ،معمــوالً متفــاوت
اســت.
ورودیهــای جدیــد مــورد نیــاز اســت کــه
خودشــان خروجــی یــك ســری سلســله
محاســبات باشــند؛ بهخصــوص درمــورد نــرخ
تنزیــل و تعدیــل ریســک بــرای جریانــات
نقــدی مــورد انتظــار .البتــه مــوارد نــام بــرده
شــده یــا معــادل آنهــا كــه قبــ ً
ا اســتفاده
شــدهاند ،غالبــاً بــا آنچــه در اســتاندارد
بینالمللــی گزارشــگری مالــی شــماره 171
الزم اســت متفــاوت اســت .در نتیجــه بــرای
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تعییــن آنهــا بــه فرآیندهــای جدیــد و بهطــور
بالقــوه پشــتیبانی سیســتم نیــاز دارنــد .نــرخ
تنزیــل ممکــن اســت بــه منحنیهــای عملکــرد
7
جدیــد نیــاز داشــته باشــد .صــرف نقدینگــی
بایــد در فواصــل منظــم محاســبه و اعمــال
شــود.
مؤلفههــای تأثیرگــذار در تعییــن تعدیــات
ریســك نســبت بــه مقــررات تنظیمكننــدۀ
كنونــی و معــادل آنهــا میتوانــد متنــوع و
گســترده باشــد.
فرضیه سوم
فــرض ســوم ایــن اســت کــه بــه منظــور
بههمپیوســتگی و نزدیکــی اســتانداردهای
حســابداری و رویكردهــای عملگرایانــه،
بــه مهندســی مجــدد پروســههای مالــی
نیــاز اســت .مجــددا ً ایــن فــرض نیــز غلــط
اســت .بســیاری از عملكردهــای مالــی ،بیــن

حســابداران کــه بــا حســابداری بــرای حــق
بیمههــا و ادعاهــای مربوطــه ســر و کار
دارنــد و آماریس ـتها کــه بدهــی مربــوط بــه
ادعاهــای کســب و کار کوتــاه مــدت یــا بدهــی
بلنــد مــدت کســب و کار را بهصــورت ادواری
محاســبه میکننــد ،8تقســیم میشــود.
بهطــور معمــول ،ایــن عمــل بهصــورت
ســه ماهــه یــا شــش ماهــه توســط افــراد
درونســازمانی همــراه بــا یــک گــزارش کامــل
در پایــان ســال انجــام میشــود.
بــا اســتفاده از اســتاندارد بینالمللــی
گزارشــگری مالــی شــماره  171جریانهــای
نقــدی مــورد انتظــار بیشــتری بــه کار گرفتــه
میشــوند ،همــراه بــا جریانــات تحقــق یاقتــه
در صــورت ســود و زیــان هــر دوره .هــر
دوره گزارشــگری مســتلزم معکــوس کــردن
نــرخ تنزیل(9طبــق اســتاندارد بینالمللــی
حســابداری شــماره 171ذخایــر ،بدهــی
احتمالــی و دارایــی احتمالــی ارزش اســمی
بدهیهــای بلنــد مــدت بــا اســتفاده از نــرخ
تنزیــل کوچــک شــده و بــه ارزش فعلــی
گــزارش میشــود ،ایــن عمــل را در اصطــاح
بســتن و کوچــک کــردن میگوینــد .در هــر
دوره گزارشــگری بــا اســتفاده از روش نــرخ
بهــرۀ مؤثــر ارزش فعلــی ،اصطالحـاً بــاز شــده
اســت و هزینــۀ مالــی مربوطــه شناســایی
میشــود تــا در سررســید ارزش فعلــی و
اســمی بــا هــم برابــر شــوند ) 10.و شناســایی
ســود معــوق بدســت آمــده بــرای آن دوره
اســت .اکثــر ایــن حــرکات ،فرمولــی هســتند
و میتواننــد بــه نحــو خــودکار و تکــراری،
بهصــورت دورهای ثبتهــای دفتــر روزنامــه
بــه دفتــر کل انتقــال یابــد .الزم بــه ذكــر
اســت رونــد پایــان مــاه بهطــور اساســی
تغییــر نمیکنــد.
ارزیابــی و انداز هگیــری مجــدد احتمالــی
جریا نهــای نقــدی ســرمایهای شــده در
ترازنامــه ،بهمنظــور تعدیــل جریا نهــای
نقــدی واقعــی و مــورد انتظــار ،میتوانــد
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بهصــورت فصلــی یــا بــا تنــاوب کمتــر،
تکــرار شــود .بنابرایــن ،اگرچــه ممکــن اســت
ماهیــت محاســبات تغییــر کنــد ا ّمــا تغییــر
فعالیتهــا و ترتیــب آنهــا بعیــد بــه نظــر
میر ســد .
فرضیه چهارم
و در آخــر ،فرضیــۀ نهایــی بیــان مــیدارد کــه
تغییــرات اساســی در سیســتمهای پاییــن دســت
ایجــاد خواهــد شــد .ایــن فرضیــه درســت اســت.
همــۀ بیمههــا بــه تغییــر و ســرمایهگذاری در
سیســتمهای خــود نیــاز خواهنــد داشــت .ایــن
کار از محاســبۀ جریانــات نقــدی بــرای گروههــای
قــراردادی ،تعییــن تعدیــل ریســک بــرای آن
جریانهــای نقــدی و در نتیجــه ســود معــوق
«حاشــیۀ فــروش خدمــات قــراردادی »11آغــاز
میشــود .پــس از آن هریــک از اجــزای بــاال
بایــد در زمــان شــروع قــرارداد ثبــت شــود .ایــن
ماندههــا و تغییــرات بایــد بــه ثبتهــای دو طرفــۀ
حســابداری تبدیــل شــده اســت و بــه حســابهای
اســمی جدیــد در دفتــر کل منتقــل شــوند.
ســازمانها بــا انتخابهــای مختلفــی از نظــر
نحــوۀ محاســبه و ردیابــی «حاشــیۀ فــروش
خدمــات قــراردادی» روبــرو هســتند .معمــوالً
اولیــن نقطــه شــروع ،ابــزار محاســبه آمــاری بدهــی
اســت ،بــا اصالحــات یــا بــه روزرســانی کــه بــرای
محاســبه اجــزای ســازنده کــه منجــر بــه «حاشــیه
فــروش خدمــات قــراردادی» میشــود.
بعضــی از ارائهدهنــدگان ،خدمــات خــود را در
ایــن زمینــه گســترش میدهنــد و ایــن میتوانــد
بــرای بیمههایــی کــه بــه هرحــال بــه روزرســانی
میکننــد جــذاب باشــد .کســانی کــه هنــوز از
حافظــه و فضــای ابــری اســتفاده نمیکننــد
ممکــن اســت از نظــر ظرفیــت ذخیرهســازی
مشــکل داشــته باشــند یــا بخواهنــد از یــک
فضــای ذخیرهســازی داده موجــود بــرای ذخیــره
و بازیابــی اســتفاده کننــد .یــک انبــار داده فقــط
همیــن اســت و یــک موتــور محاســبه از نــوع مــورد
نیــاز اســتاندارد بینالمللــی گزارشــگری مالــی
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شــماره  171نیســت.
بــه جــای تغییــر بیــش از حــد ابــزار
محاســباتی ،ممکــن اســت كــه بســتههایی
میانافــزار خریــداری شــود ،تــا جریانهــای
نقــدی را دریافــت و محاســبات الزم را انجــام
دهنــد .ایــن گزینــه بــرای بیمهگرهــای
بزرگتــر کــه ممکــن اســت ابزارهــای عملگــرای
زیــادی داشــته باشــند جذابتــر اســت و شــاید
بخواهنــد دادههــا را قبــل از ارســال بــه دفتــر
کل ادغــام کننــد .ایــن نرمافزارهــا معمــوالً
ثبــت دو طرفــۀ الزم بــرای دفتــر کل را ایجــاد
میکننــد .البتــه بــاز هــم ممکــن اســت
ذخیرهســازی یــک مشــکل باشــد.
بــه طــرز شــگفتانگیزی تعــداد کمــی از
سیســتمهای برنامهریــزی منابــع مالــی یــا
ســازمانی 12دارای یــک زیرزمیــن هســتند تــا
یــک راه حــل یکپارچهتــر از آن چیــزی كــه
در میانافــزار 13موجــود اســت را ارائــه دهنــد.
اســتراتژی فنــاوری اطالعــات 14و معمــاری
موجــود ممکــن اســت تعییــن کنــد کــه کــدام
نــوع راه حــل بهتــری اســت.
بینالمللــی
اســتاندارد
پیادهســازی
گزارشــگری مالــی شــماره  171بیمهکننــدگان
را ملــزم میکنــد بــه تمامــی جنبههــای
مالــی سیســتم بیمــه توجــه کنــد و بــا اصــاح
سیاســتهای حســابداری ،حالتــی منســجم
را بــرای بخــش مالــی پدیــد مــیآورد کــه از
15
دوبارهکاری پرهیز میکند.
مســیر رســیدن بــه اســتاندارد بینالمللــی
گزارشــگری مالــی شــماره  171مســیری
طوالنــی خواهــد بــود .تأثیــر عملــی ،بیشــتر
از آنچــه در ابتــدای مســیر تصــور میشــد،
محــدود بــه عملکــرد مالــی اســت و بیشــتر
انداز هگیر یهــا را تغییــر میدهــد تــا
مبانــی آنچــه حســابداران و آماریســتها،
انجــام میدهنــد .اگرچــه هــر را هحلــی
وابســته بــه فنــاوری اطالعــات خواهــد
بــود.
بــدون شــک زمانــی کــه هــدف آشکارشــود،

مســیر ایــن اســتاندارد همچنــان شــگفتیآور
اســت.
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