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منابع  بيست و پنج درصد ”حداكثر“مؤسسه بيمه مجاز است در مجموع 
سرمايه گذاري ابتداي دوره را به صورت مشاركت در طرح ها، اجراي عمليات 

 .و مستغالت سرمايه گذاري نمايد امالكو  ساختمانيعمراني و 

 ۶۰آیین نامه شماره  ۶ماده 
 بیمه مرکزی



4 

 –مبلغ  نحوه ارایه در صورت های مالي نحوه ارزشیابي
 میلیون ریال

 نام شرکت بیمه

بهاي تمام شده پس از كسر كاهش ارزش 
 انباشته هر يک از سرمايه گذاري ها

 شركت الف ۵.۲۸۸ سرمايه گذاري در امالک

بهاي تمام شده پس از كسر كاهش ارزش 
 انباشته هر يک از سرمايه گذاري ها

 شركت ب ۲۵۴.۴۰۲ بلندمدت سرمايه گذاري هاي

بهاي تمام شده پس از كسر كاهش ارزش 
 انباشته هر يک از سرمايه گذاري ها

 شركت پ ۳۶۱.۳۸۷ بلندمدت سرمايه گذاري هاي

 شركت ت - ثابت مشهود دارايي هاي بهاي تمام شده مستهلک شده

بهاي تمام شده پس از كسر كاهش ارزش 
 انباشته هر يک از سرمايه گذاري ها

 شركت ث ۲۰۸.۶۶۷ بلندمدت سرمايه گذاري هاي

بهاي تمام شده پس از كسر كاهش ارزش 
 انباشته هر يک از سرمايه گذاري ها

 بلندمدت سرمايه گذاري هاي

 

 شركت ج ۱۷۷.۱۰۹

 نحوه برخورد شرکت های بیمه با سرمایه گذاری در امالك
 (مي باشد ۱۳۹۵اسفند  ۳۰اطالعات مربوط به دوره مالي منتهي به )   
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 مستاجر

اجاره کننده در اجاره تامین )
( مالي  

 افزايش ارزش

 اجاره عملياتي

 مالک

 افزايش ارزش

 اجاره عملياتي
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 سرمایه گذاری در امالك

IAS40 

امالكي كه به منظور دريافت  
اجاره يا افزايش ارزش يا هر دو 

 .نگهداري مي شود

توسط مالک استفاده  
 .نمي شود

ظرف يکسال از تاريخ 
.ترازنامه واگذار نمي شود  

امالكي كه به صورت اجاره 
.عملياتي واگذار شده است  

امالك، ماشین آالت و 
 تجهیزات

IAS16 

دارايي هاي ثابتي كه توسط 
مالک مورد استفاده قرار 

 .مي گيرد

به منظور استفاده در توليد يا 
عرضه كاال و خدمات، براي اجاره  
به ديگران يا براي مقاصد اداري  

 .نگهداري مي شود

انتظار مي رود بيش از يک 
دوره مورد استفاده قرار 

 .گيرد

دارایي های غیرجاری 
 نگهداری شده برای فروش

IFRS5 

دارايي هاي غيرجاري كه 
به قصد فروش نگهداري  

 .مي شود

به احتمال زياد ظرف 
يکسال از تاريخ ترازنامه  

 .واگذار مي گردد

 IAS40و  IFRS5 ،IAS16تمایز بین 
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 :موارد زیر سرمایه گذاری در امالك نیست
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در صورتي كه بخشي از ملک براي اجاره يا افزايش ارزش و بخشي نيز براي استفاده 
در صورتي كه هر بخش به طور جداگانه قابل يا فروش در روال عادي نگهداري شود، 

 .  ، بايد هر بخش به صورت مجزا به حساب گرفته شودفروش باشد

 توجه

در صورتي كه هر قسمت به صورت مجزا قابل فروش نباشد، و همچنين بخش كم اهميتي از ملک به 
منظور استفاده در توليد يا عرضه كاال و خدمات نگهداري شده،  اين ملک بايد به عنوان سرمايه گذاري  

 .در امالک طبقه بندي شود
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در صورتي كه شركت ملک خود را به واحد اصلي خود يا يکي ديگر از واحدهاي تجاري فرعي 
اجاره دهد،  نحوه برخورد با اين موضوع در صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه به چه صورت 

 است؟
 
 

 سوال

در صورت هاي مالي تلفيقي اين ملک به عنوان سرمايه گذاري در امالک نمي باشد، زيرا از ديدگاه گروه، 
وليکن در صورت هاي مالي جداگانه شركت اجاره . اين امالک، امالک مورد استفاده مالک تلقي مي شود

 .دهنده، اين ملک به عنوان سرمايه گذاري در امالک طبقه بندي مي شود
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 آيا هتلي كه توسط مالک آن اداره مي شود، سرمايه گذاري در امالک است؟

 سوال

به مهمانان، نسبت به كل  خدمات ارايه شدهدر مواردي كه شركت، ذينفع واحد يک هتل است، 
بنابراين هتلي كه توسط مالک آن اداره مي شود، امالک مورد استفاده مالک  . توافق با اهميت است

 (۱۲بند . )بوده و سرمايه گذاري در امالک محسوب نمي شود
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جریان ورود منافع 
اقتصادی آتي مرتبط با 
سرمایه گذاری در امالك 
به درون شرکت محتمل  

.باشد  

بهای تمام شده 
سرمایه گذاری به گونه ای  
اتکاپذیر قابل اندازه گیری  

.باشد  

شرایط احراز  
شناخت  

سرمایه گذاری در 
 امالك
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شركت نبايد مخارج روز مره امالک را به عنوان بخشي از مبلغ دفتري سرمايه گذاري 
 .مانند مخارج مربوط به تعمير و نگهداري. شناسايي كند

 
 



15 



16 

آيا ملک براي فروش در روال عادي عمليات نگهداري   شناسايي ملک به عنوان موجودي كاال
 مي شود؟

 آيا ملک توسط مالک مورد استفاده قرار مي گيرد؟

شناسايي ملک به عنوان امالک، 
 ماشين آالت و تجهيزات

روش تجدید 
 ارزیابي

 
روش بهای تمام 

 شده
 

آيا ملک به عنوان سرمايه گذاري در امالک مورد 
 استفاده قرار مي گيرد؟

شناسايي ملک به عنوان سرمايه گذاري 
 در امالک

ملک به عنوان دارايي غيرجاري نگهداري شده براي 
 فروش در آينده نزديک نگهداري مي شود؟

روش ارزش 
 منصفانه

 عمليات كنارگذاري تکميل شد؟

به عنوان سرمايه گذاري در امالک ارزشيابي 
مي شود تا زماني كه حائز معيارهاي نگهداري  

 .شده براي فروش شود

 خير

 خير

 خير

 بله 

 بله  

 بله  

 بله  

 خير

  بله  

 طبقه بندی سرمایه گذاری در امالک
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اگر پرداخت بابت سرمايه گذاري در امالک به تعويق افتد، بهاي تمام شده آن معادل 
تفاوت بين اين مبلغ و جمع پرداخت ها در طول دوره اعتبار، به . قيمت نقدي است

 .عنوان هزينه بهره شناسايي مي شود
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اگر شرکت بعد از شناخت اولیه، برای اندازه گیری های بعدی مدل بهای تمام شده 
امالك، ) ۱۶را انتخاب کند، باید الزامات مربوط به استاندارد بین المللي شماره 

 .را برای سرمایه گذاری  در امالك رعایت کند( ماشین آالت و تجهیزات
 
 

، در مدل بهاي تمام شده، دارايي به بهاي تمام شده پس ۱۶استاندارد بين المللي شماره  ۳۰طبق بند 
 .  از كسر استهالک انباشته و كاهش ارزش انباشته شناسايي مي شود
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گزارشگری پایان هر دوره در مدل ارزش منصفانه، سرمایه گذاری در امالك در 
تغییرات در ارزش منصفانه در دوره وقوع به عنوان . مجددا اندازه گیری مي شود

 شناسایي مي شودسود یا زیان 
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 تغییر در رویه

تغيير اختياري در رويه هاي حسابداري سرمايه گذاري در 
امالک تنها زماني انجام مي شود كه اين تغيير منجر به 

ارايه مربوط تر و قابل اتکاتر اطالعات شود، ليکن 
به احتمال زیاد : استاندارد مذكور عنوان مي كند كه

تغییر از روش ارزش منصفانه به بهای تمام شده 
 .موجب ارایه اطالعات مربوط تر نخواهد شد
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اگر شركت براي اندازه گيري سرمايه گذاري در امالک از مدل ارزش منصفانه استفاده كند، 
از ( واگذاري، استفاده شخصي و يا فروش در روال عادي)بايد تا زمان واگذاري ملک 

حتي اگر نسبت به گذشته قيمت هاي بازار كمتر در دسترس . همين مدل استفاده كند
 (  ۵۵بند .)باشد

 توجه
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در صورتي كه سرمايه گذاري در امالک از طريق معاوضه با يک  
يا چند دارايي پولي و غير پولي ديگر تحصيل شود، بهاي تمام 

شده اين سرمايه گذاري در امالک به ارزش منصفانه اندازه گيري 
 :مي شود، مگر اينکه 

 معاوضه فاقد محتواي تجاري باشد -۱
ارزش منصفانه دارايي دريافت شده و واگذار شده، هيچ يک،  -۲

 .به گونه اي اتکاپذير قابل اندازه گيري نباشد

 معاوضه
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 :  اين استاندارد ۳۲طبق بند 
 

  اندازه گيريهمه شركت ها بايد ارزش منصفانه امالک را براي 
اگر از  ) افشايا ( اگر از مدل ارزش منصفانه استفاده مي شود)

 .برآورد نمايند( مدل بهاي تمام شده استفاده مي شود

كه مبناي تعيين ارزش منصفانه، ارزشيابي انجام شده توسط ارزشياب  توصيه مي كنداين استاندارد 
 .مستقلي باشد كه صالحيت و تجربه حرفه اي مرتبط دارد
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تا زمان تکميل، نمي توان ارزش منصفانه را 
 به گونه اي قابل اتکا برآورد كرد

بايد از مدل بهاي تمام  
.شده استفاده كرد  

 در زمان تکميل امالک 
 در جريان ساخت

نحوه برخورد با سرمایه گذاری 
 در امالك در جریان ساخت

ارزش منصفانه را مي توان به گونه اي قابل  
 اتکا برآورد كرد

مي توان از مدل ارزش 
.منصفانه استفاده كرد  

نمي توان ارزش منصفانه را به گونه اي قابل  
 اتکا برآورد كرد

ارزش منصفانه را مي توان به گونه اي قابل  
 اتکا برآورد كرد

بايد از مدل بهاي تمام  شده استفاده 
همچنين ارزش باقيمانده صفر . كرد

 .در نظر گرفته مي شود

مي توان از مدل ارزش منصفانه  
.استفاده كرد  
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امالك، ماشین آالت و تجهیزات به سرمایه گذاری در 
دارايي هاي فوق بايد به ارزش منصفانه اندازه گيري و هر :  امالك 

گونه سود به عنوان مازاد تجديد ارزيابي تلقي و در صورت سود 
البته چنانچه سود مذكور، برگشت . يا زيان جامع گزارش شود

يک زيان كاهش ارزش قبلي باشد، به عنوان سود دوره شناسايي 
 .مي شود

سرمایه گذاری در امالك به امالك، ماشین آالت و  
ارزش منصفانه امالک در تاريخ تغيير طبقه بندي به  :تجهیزات 

سود يا زيان )عنوان بهاي تمام شده در نظر گرفته شده 
اندازه گيري به ارزش منصفانه نيز به عنوان سود يا زيان دوره 

و از آن به بعد، زمين يا ساختمان مذكور بر ( منظور مي شود
 .اساس استاندارد مربوطه ارزشيابي مي شود

تغییر طبقه بندی در 
صورتیکه روش 

سرمایه گذاری در امالك 
 :ارزش منصفانه باشد


