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 28استاندارد حسابدارى شماره 

  فعاليتهاى بيمه عمومى

 هدف

، خسارت و مخارج تحصيل بيمه هدف اين استاندارد تجويز روشهاى حسابدارى براى حق . 1

عمومى مستقيم و اتكاايى و همنياين ااىااى ااتعاات ايان ناوي اااديتهاا در         هاى بيمه

 مؤسسات بيمه است.شرکتها و صورتهاى مادى 

 دامنه كاربرد
و  بكوار رزفتوه دوود   و بيموه عموز اموان     مورد فعاليتهاى بيمه عمووم    اين استاندارد بايد در . 2

 هاي اندر  كاربزد ندارد. بيمهمورد سايز  در

 تعاريف
 اصطالحات ذيل در اين استاندارد با معان  مشخص ايز بكار رفته است: . 3

 دوود   متعهد مو   رز( موجب آن يك طزف )بيمه است كه بهعقدي  )بيمه نامه( : قزارداد بيمه

، خسارت وارده به هدر صورت وقوع حادث، رذار( بيمه اا طزف ديگز )بيمه اااى دريافت حق در

 ه وى يا دخص ذينفع بپزدااد.عين  را بيا مبلغ م يا دخص ذينفع را جبزان كنداو 

 :  روز نسوبت بوه ازداخوت      نوع  بيمه مزتبط با حيات يا فوت انسان است كه بيمه بيمه اندر

 دهد. ويداد مشخص ، اطمينان م وجوه  معين بزاساس ر

   دود. هاي غيز اا بيمه اندر  اطالق م  به بيمه :بيمه عموم 

  روذار   اااي اذيزش خطز طبق قوزارداد بيموه اا بيموه    رز در مبلغ  است كه بيمه :حق بيمه

 كند. مطالبه م 

  روز طبوق   عبارت است اا تاريخ دزوع اذيزش خطز توسوط بيموه   : دزوع اودش بيمه ايتاريخ 

 .قزارداد بيمه

 اااى دريافوت   در (اتكواي   روز  موجب آن يك طزف )بيموه  است كه بهاي   بيمه اتكاي  : بيمه

بابوت   را رز وارذارنده( بيمه، جبزان تمام يا بخش  اا خسارت وارده به طزف ديگز )بيمه حق

 كند. تعهد م ، هاي صادره و يا قبول  توسط وى نامه نامه يا بيمه بيمه

 دريافوت  قبال  اتكاي  دررز  موجب آن بيمه اتكاي  است كه به نوع  بيمه : نسب كاي  ات بيمه

رز  همان نسبت خسارت وارده به بيمه كند به تعهد م ، بيمه قزارداد بيمه اوليه نسبت  اا حق

 وارذارنده را جبزان كند.
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 بيموه،  دريافت حققبال  اتكاي  در رز اتكاي  است كه در آن بيمه نوع  بيمه : اتكاي  غيزنسب  بيمه 

 كند تمام يا بخش  اا خسارت ماااد بز سقف اا ايش تعيين دده را جبزان كند. تعهد م 

 بيمه.قزارداد عبارت است اا مبلغ قابل ازداخت در اثز وقوع حوادث تحت اودش  : خسارت 

  حق بيمه شناخت درآمد

اى اتكااذيز  رونه بيمه به  نكه حقمحض اي بهاي و   تاريخ دزوع اودش بيمهبيمه بايد اا  رآمد حقد . 4

 ريزى بادد، دناساي  دود. قابل اندااه

هواي مسوتقي ( يوا     نامه )بوزاى بيموه   طور يكنواخت در طول دوره بيمه  بيمه بايد به درآمد حق . 7

دناساي  دود مگز اينكه الگوى وقوع خطز  هاي اتكاي ( )بزاى بيمهاذيزش غزامت طول دوره  در

بيمه متناسوب بوا الگووى     صورت درآمد حق نامه يكنواخت نبادد كه در اين بيمهطول دوره  در

 دود. دناساي  م بزآوردي، وقوع خطز 

زير  15باشد ابق بيد  که مرتبط با پوشش خطر باد از پايان دوره مادی میبيمه  . بخىى از حق 8

 شود. حق بيمه عايد نىده محسوب می

بيمه تعديل  حق بادد، م تعديل مشمول بيمه در آينده  حق، مبلغ  طبق بيمه نامهدر مواردى كه  . 11

بيمه مورد استفاده قوزار ريوزد.    عنوان مبناى دناساي  درآمد حق بهبايد در موارد ممكن دده 

سوايز  بيمه كه باتوجه بوه   اتكااذيز بزاورد كزد، مبلغ اوليه حقاي  رونه بهارز نتوان مبلغ تعديل را 

 استفاده دود. بيمه درآمد حقمبناي دناساي  عنوان  دود بايد به م تعديل  مزبوطاطالعات 

هااى اابال تااديل     سوزى انبارها از انواي بيمه آتشبيمه و  دريايی براى مثال، بيمه باربرى . 12

 .است

 15و  7، 4هاي بين راه  بايود بزاسواس الماموات بنودهاى      نامه بيمه مزبوط به بيمه درآمد حق  . 13

 دناساي  دود.

 بيمه عايد نشده حق
كه قابل انتساب به اودش خطز  هاي صادره ط  دوره مال  نامه بيمه مزتبط با بيمه بخش  اا حق . 15

 دود. بيمه عايد نشده دناساي  م  عنوان حق بعد اا اايان دوره مال  است به
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بوزآوردي تفواوت   اي انتخاب دود كوه مبلوغ    رونه بيمه عايد نشده بايد به رودهاي بزآورد حق . 16

 اهميت  با بده  واقع  در تاريخ تزاانامه ندادته بادد. با

نامه تقريباً يكيواخت است برای محاسابه   اول دوره بيمه درمواردی که ادگوی واوي خطر در . 17

بيمه عايد  محاسبه حق های شود. شيوه نىده از روش تياسب زمانی استفاده می بيمه عايد حق

 (،24/1)(، ماهاناه  365/1روزانه )های ساالنه شامل  مانی برای بيمه نامهنىده در روش تياسب ز

 است.  (2/1)( و ساالنه 8/1)اصلی 

 دوود، روش  عنووان درآمود دناسواي  مو      بيمه متناسب با رذدت امان بوه  در مواردى كه حق . 18

 (8/1 )يوا روش انتخاب و بكار رزفته دود كه دقت آن اا روش فصل  اي  رونه بهبايد  تناسب امان 

 كمتز نبادد.

  خسارت
دوود. مبلوغ خسوارت     دناساي  اتكاي  هاي مستقي  و خسارت معوق بايد بزاى بيمه بابت بده  . 20

 اا مخارج الام بزاى تسويه تعهد فعل  در تاريخ تزاانامه بادد. معقول  معوق بايد بيانگز بزاورد

 خسارت معوق بايد دامل مبالغ ايز بادد: بابت بده  . 21

 است، رمارش نشده اي كه خسارت واقع دده . الف

 است، ازداخت نشده اي كه خسارت رمارش دده . ب

 واست  طور كامل رمارش نشده  كه به  خسارت .  ج

 مخارج بزاوردى تسويه خسارت. . د

، اع  اا رمارش دده و رمارش نشده،  ددهرز اتكاي  بابت خسارت واقع  مبالغ دريافتن  اا بيمه . 28

روز   عنووان درآمود بيموه    طزف ديگوز بوه   عنوان داراي  و اا طزف به بايد در دوره وقوع اا يك

 وارذارنده دناساي  دود و نبايد حسب مورد با بده  يا همينه مزبوط تهاتز دود.

 ذخيره تکميلی
هواي   ناموه  مزبوط بوه بيموه   مورد انتظارهاي عايد نشده بزاى اودش خسارت  چنانچه حق بيمه . 29

 منقض  نشده در تاريخ تزاانامه كاف  نبادد بايد ذخيزه تكميل  الام بزاي آن دناساي  دود.

  هاي اتکايى بيمه حق
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روز وارذارنوده اا تواريخ دوزوع      رزان اتكاي  بايد توسط بيموه  اتكاي  وارذاري به بيمه بيمه حق . 31

طوور يكنواخوت طو  دوره     ن خسارت قزارداد بيمه اتكواي ، بوه  اي و ط  دوره تأمي اودش بيمه

صوورت   عنوان همينه بيمه اتكاي  واروذاري در  الگوي وقوع خطز، به متناسب بايا اي  اودش بيمه

 سود و ايان دناساي  دود. 

گيرد و  ابق شرايط بيمه اتكايی تالق میگر اتكايى  دريااتيى از بيمه وکارمزدهاى دريااتى  . 35

 شود. عيوان درآمد شياسايی می اين در زمان شروي پوشش بيمه اتكايی بهبيابر

گار   به بيمه گر مستقيم را مجدداً از خطر پذيراته شده از بيمه بخىى است ممكن اتكايى گر بيمه . 37

 شاود.  واگذار کيد که به آن واگذارى مجدد گفته میکييده(  گر اتكايی ابول )بيمهاتكايى ديگرى 

 نحوه حسابداری اراردادهای بيمه اتكايی مجدد نيز مىابه اراردادهای بيمه اتكايی اوديه است.

  انتقال پرتفوى
رز انتقال دهنوده ااطزيوق حوذف بودهيها و داراييهواي موزتبط بوا         حذف ازتفوي بايد توسط بيمه . 40

طزيوق   كننده اا ولرز قب حساب رزفته دود. قبول ازتفوي بايد توسط بيمه خطزات منتقل دده، به

 حساب رزفته دود. بيمه عايد نشده و خسارت معوق اذيزفته دده، به دناساي  درآمد حق

 بيمه مشترک
دود بايد توسوط   رذار انجام م  طزيق قزاردادهاي بيمه مشتزک با بيمه اي كه اا فعاليتهاي بيمه . 41

 حساب رزفته دود. كننده همانند بيمه مستقي  به رزان قبول بيمه

  تحصيلمخارج 
 عنوان همينه دوره دناساي  دود. ها بايد در امان وقوع به نامه  مخارج تحصيل بيمه . 44

 افشا
 : اطالعات ايز بايد در ياددادتهاي توضيح  صورتهاي مال  افشا دود . 46

 اتكاي (،هاي  مستقي  و بيمه هاي بيمهاع  اا  بيمه عايد نشده ) و حق بيمه دناساي  درآمد حقرويه  . الف

 بيمه بيمه هاي اتكاي  وارذاري، و رويه دناساي  همينه حق . ب

 و ذخيزه تكميل . نحوه محاسبه ذخيزه خسارت معوق . ج
 

 الم ايز بايد در متن تزاانامه افشا دود:اق . 47

 رذاران و نمايندران، مطالبات اا بيمه . الف
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 رزان اتكاي ، مطالبات اا بيمه . ب

 ق، بده  خسارت معو . ج

 ، رزان اتكاي  بده  به بيمه . د

 ونشده، عايد بيمه  حق . ه

 ذخيزه تكميل . . و
 

 اقالم ايز بايد در متن صورت سود و ايان افشا دود: . 48

 ،)مستقي  و اتكاي  قبول (بيمه  درآمد حق الف .

 رزان اتكاي ، اا بيمهباايافت خسارت درآمد  . ب

 و اتكاي  قبول ، و هاي مستقي  همينه خسارت بيمه . ج

 .اتكاي  وارذارى بيمه همينه حق . د
 

يادداشاتهاى تويايحى ااىاا    در  48و  47دهيده ااتم ذکر شده در بيدهاى  اجزاى تىكيل . 49

 شود. می

 تاريخ اجرا
و  1/1/1386 مورد كليه صورتهاي موال  كوه دوره موال  آنهوا اا تواريخ      المامات اين استاندارد در . 50

 االجزاست. دزوع م  دود، الاماا آن  بعد

 المللی حسابداري مطابقت با استانداردهاي بين

های عمومی، استاندارد خاصای   رابطه با بيمه ادمللی حسابداری در هيئت استانداردهای بين . 51

عياوان   باا  4 ادمللای گزارشاگری ماادی شاماره     تدوين نكرده است، اما در استاندارد بين

کارده   ای ارائه بيمه اااديتهای و بيمه مورد تاريف  در وبهای کلیچارچ“ قزاردادهاي بيمه ”

 است.
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 ت سهامی بيمه نمونهشرك
 ترازنامه 

 13×2اسفند  29 تاريخ در
  

 13×29/12/2 يادداشت داراييها
 )تجديدارائه شده(

 13×29/12/2 يادداشت صاحبان سهام  بدهيها و حقوق 13×29/12/1
 )تجديد ارائه شده(

29/12/1×13 

 ميليون ريال ميليون ريال   ميليون ريال ميليون ريال  
    بدهيهاي جاري:    داراييهاي جاري:

 38ر643 50ر347  خسارات ماوق بدهی 25ر661 41ر379  موجودی نقد

 31ر226 49ر754  گران اتكايی بدهی به بيمه 79ر359 94ر836  مدت کوتاه گذاريهای سرمايه
 22ر953 24ر105  ساير حسابها و اسياد پرداختيی 80ر494 86ر347  گذاران و نماييدگان مطادبات از بيمه
 85ر243 130ر904  حق بيمه عايد نىده 9ر114 17ر286  گران اتكايی مطادبات از بيمه

 19ر174 22ر430  ذخيره تكميلی  104ر832 78ر142  و اسياد دريااتيی سايرحسابها
 48ر221 12ر150  ذخيره ماديات 6ر827 5ر142  پرداختها و پيش سفارشات

 41ر589 29ر240  سود سهام پرداختيی 306ر287 323ر132  جمع داراييهای جاری
 287ر049 318ر930  جمع بدهيهای جاری    داراييهاي غيرجاري:

    : بدهيهاي غيرجاري 73ر604 76ر135  داراييهای ثابت مىهود

 8ر800 9ر938  تسهيتت مادی دريااتی بليدمدت 3ر927 4ر109  داراييهای نامىهود
 11ر747 14ر551  ذخيره مزايای پايان خدمت کارکيان 221ر658 331ر089  گذاريهای بليدمدت سرمايه

 سايرداراييها
 

 بدهيهای غيرجاریجمع  53ر826 64ر366 
 

 20ر547 24ر489 
 307ر596 343ر419  جمع بدهيها 353ر015 475ر699  جمع داراييهای غيرجاری

    :حقوق صاحبان سهام    
 310ر000 400ر000  سرمايه    
 21ر000 22ر033  اندوخته اانونی    
 9ر281 13ر182  ها ساير اندوخته    
 11ر425 20ر197  سود انباشته    
 351ر706 455ر412  جمع حقوق صاحبان سهام    

 659ر302 798ر831  جمع بدهيها و حقوق صاحبان سهام 659ر302 798ر831  جمع داراييها
 


