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در نشست هماندیشی آخرین سه شنبه خردادماه سال جاری« ،ارزیابی پس از
اجرای استاندارد حسابداری طرحهای مزایای بازنشستگی و ارائه راهکارهای
بهبود گزارشــگری مالی» که رساله دکترای حسابداری سمیرا بهزادپور بود،
توسط خود وی ارائه شد.
ســمیرا بهزادپور ،دانشآموخته دانشــگاه الزهرا در این نشست به موضوع
اهميت صندوقهاي بازنشستگي پرداخت و گفت :حقوق بازنشستگی جبران
بخشــی از خدمات کارکنان اســت و به عنوان بخشی از سیستم انگیزشی و
تامین امنیت مالی آینده کارکنان ،در رضایت شغلی و آرامش خاطر آنها نقش
موثری دارد.
وی افزود :صندوقهاي بازنشســتگي عــاوه بر نقش موثری که به عنوان
ابزاري بــراي تامين آتیه بخش عمدهای از جمعيت هر کشــور ،در رضایت
شــغلی و آرامش خاطر كاركنان دارند ،با حمایتهاي مختلف مانند پرداخت
مســتمري و خدمات درمانی ،یکی از اهرمهاي قوي دولتها برای هدایت
جامعه بهســوی بالندگی و پویایی هســتند .همچنین این صندوقها دارای
تعهدات و داراییهای زیادی هستند که حتی میتوانند بر اقتصاد کشور نیز
تاثیرگذار باشــند؛ به طوری که موجب اختصاص مواد  26تا  31برنامة پنجم
توسعه کشور به صندوقهای بازنشستگی شده است.
دکتر بهزادپور درخصوص مشكالت صندوقهاي بازنشستگي از عدم تعادل
جريانهاي نقدي ورودی و خروجی این صندوقها ،نداشتن توانايي در ايفاي
تعهدات و کســری زیاد برای پرداخت مستمریها نام برد و افزود :به همین
علل دولت مجبور شده است بخشی از درآمد عمومي را صرف تامين كسریها
کند که این موضوع در الیحه بودجه کشور هم تاثیرگذار و قابل مشاهده است.
وی با بیان این که علل زیادی برای مشكالت صندوقهاي بازنشستگي وجود
دارد ،گفت :تغییرات جمعیتی و افزایش ســریعتر تعداد مستمریبگیران در
مقایســه با بیمهشدگان ،نرخ تورم دو رقمی در بلندمدت و نرخ بازدهی پایین
سرمایهگذاریها از عمدهترین این علتها محسوب میشوند.
این پژوهشگر افزود :در سالهای اخیر مشکالت صندوقهای بازنشستگی
در ســایر کشورها مثل اســپانیا ،یونان ،انگلســتان و ژاپن هم منجر به بروز
بحرانهایی در این کشــورها شــده که یکی از اقدامات کشــورها برای حل
این مشــکل ،تغییر استانداردهای حســابداری برای ارزشــیابی داراییها و
بدهیها بوده است؛ چون با ارزشیابی صحیح منابع و تعهدات ،تصمیمگیری
درخصوص پرداختها توسط صندوقها با احتیاط بیشتری انجام میگیرد.
وی گفت :در کشــور ما استاندارد حسابداری طرحهای بازنشستگی ،یعنی
اســتاندارد شماره  ،27ناظر بر حســابداری صندوقها و مبتني بر استاندارد
بینالمللی است که با هدف یکپارچه کردن گزارشگری مالی صندوقها و رفع
نیازهای اطالعاتی استفاده کنندگان از ابتدای سال  1384الزامی شده است.
دکتــر بهزادپــور افزود :بهرغــم اهمیت گزارشــگری مالــی صندوقهای
بازنشســتگی و اســتاندارد حســابداری این نهادها ،با وجود گذشت بیش از
 13ســال از اجرایی شدن استاندارد حســابداری  27و ارائه نظرات متناقض
توسط موافقان و مخالفان آن ،تاکنون این استاندارد مورد بررسی دقیق قرار
نگرفته است.
وی ادامــه داد :یافتههــا نشــان داده پس از بــه کارگیری اســتاندارد ،27
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این دانشآموخته دانشگاه الزهرا افزود :دامنه استاندارد  27به درستی تعیین
شــده و همه صندوقهای بازنشستگی در کشــور میتوانند الزامات آن را به
کار بگیرند ،اما با توجه به وســعت دامنه ســازمان تامیناجتماعی و اهمیت
ارزیابی پایداری بلندمدت آن ،میتوان از نحوه گزارشــگری مالی ســازمان
تامیناجتماعــی آمریکا برای ارائه گزارشهای مکمل در خصوص پایداری
صندوق الگو گرفت.
وی تصریح کرد :یک صندوق بازنشســتگی که چندین طرح مختلف مثل
درمــان و بیمه بیکاری و  ...دارد ،باید گزارشهای جداگانهای برای هر یک
از طرحهای خود ارائه کند و نباید طرحها را با یکدیگر ادغام کند .در این راستا
الزم است استانداردهای حسابداری مناسب برای گزارشگری سایر طرحها
توسط سازمان حسابرسی تدوین شود.
دکتــر بهزادپور در خصوص ارزیابی کلی اســتاندارد گفت :زیرســاختها و
بسترهای الزم برای به کارگیری استاندارد  27در کشور وجود ندارد که آنها را
میتوان به  4دسته کلی «زیرساخت محاسابت اکچوئری ،زیرساخت محاسبه
ارزش منصفانه ،مسائل مالیاتی و مغایرتهای قانونی و ساختاری» تقسیم کرد.
وی در خصوص زیرســاختهای محاســبات اکچوئــری گفت :اکچوئری
در ایران به عنوان یک حرفه شــناخته شده نیست؛ مدرک حرفهای ،آزمون
اکچوئــری و آیین رفتار حرفهای بــرای آن وجود نــدارد؛ مهمتر اینکه نهاد
اکچوئری در ایران که کارکرد مهم آن ،دادن مجوز حرفهای به اکچوئرهای
واجد صالحیت است ،وجود ندارد و به همین دلیل اکچوئر واجد صالحیت
حرفهای تعریف نشده است.
این محقق افزود :با توجه به اینکه برگزاری آزمون حرفهای اکچوئری و دادن
صالحیــت به اکچوئرهای واجد صالحیت به تازگی از ســوی بیمه مرکزی
انجام میگیرد ،الزم اســت در این زمینه تعامالتی بین سازمان حسابرسی و
انجمن اکچوئری و بیمه مرکزی برای اعطای مجوز صالحیت حرفهای به
اکچوئرهای واجد صالحیت انجام بگیرد.
وی ادامه داد :از ســوی دیگر ،به علت نبود نهاد اکچوئری ،استانداردهای
اکچوئری در ایران وجود ندارد و محاســبات براســاس قضاوت افراد انجام
میگیرد .به همین دلیل در عمل مشــخص نیســت که چقــدر میتوان به
محاسبات اکچوئری اتکا کرد.
دکتر بهزادپور در این خصوص پیشنهاد کرد با همکاری سازمان حسابرسی
و انجمــن اکچوئری ایران ،رهنمودی برای محاســبات اکچوئری تدوین یا
الزاماتــی درخصوص مفروضات اکچوئری و نحــوه تعیین آنها به خصوص
نرخ تنزیل در استاندارد ارائه شده و جنبههای اصولی محاسبات تشریح شود.
وی درخصوص مسائل مالیاتی مربوط به صندوقهای بازنشستگی گفت:
یکی از مشکالت مهم صندوقهای بازنشستگی ،ناآشنایی سیستم مالیاتی
از صورتهای مالی صندوقهای بازنشســتگی و نوع درآمدهای آنها است
که دلیل اصلی آن مطابقت نداشتن اظهارنامه مالیاتی با استاندارد  27است.
در این خصوص الزم اســت تمهیداتی اندیشیده شود تا در جدول اظهارنامه
مالیاتی ،جداول مربوط به صندوقهای بازنشســتگی تعبیه شود .همچنین
با توجه به مسائل مالیاتی صندوقهای بازنشستگی ،تعامالتی بین سازمان
حسابرســی با ســازمان امور مالیاتی به عمل آید و دورههای آموزشــی برای

کارشناسان مالیاتی صندوقهای بازنشستگی برگزار شود.
این دانش آموخته دانشگاه الزهرا با اشاره به مغایرتهای
قانونی و ســاختاری ادامه داد :وظیفــه تنظیمگر ،وضع
قوانین مــدون و اظهارنظر درمورد نرخها ،تغییر قوانین و
مقررات ،متغیرهای جمعیتی و  ...اســت و یکی از دالیل
اصلی مشکالت صندوقهای بازنشستگی ،نبود تنظیمگر
برای این نهادها است .از سوی دیگر ،ماهیت قوانین کشور
نیز مشکالتی را برای محاسبات اکچوئری و برنامهریزی
بلندمدت صندوقهای بازنشستگی ایجاد کرده است.
وی در خصوص ارزیابی ســودمندی اطالعات ارائه شده
در صورتهای مالی صندوقهای بازنشســتگی گفت:
یافتههای پژوهش بیانگر این است که فرمت صورتهای
مالی ،ترتیــب ارائه اجزای آن ،نحوه اندازهگیری تعهدات
مزایای بازنشستگی و حق بیمههای دریافتنی ،نحوه ارائه
کسری صندوقها و اطالعات ارائه شده در یادداشتهای
پیوســت طبق الزامات اســتاندارد  27سودمند است ،اما
نحــوه اندازهگیری و افشــای ســرمایهگذاریهای طرح
سودمند نیست.
دکتــر بهزادپــور در ایــن خصوص پیشــنهاد کــرد ارائه
سرمایهگذاریها به ارزش منصفانه در متن ترازنامه مانند
ســایر اســتانداردهای مطرح بینالمللی مدنظر سازمان
حسابرسی قرار گیرد.
وی افزود :یکی دیگر از نکات مهم مطرح شده ،مشخص
نبودن کیفیت افزایش خالص داراییهای طرح و وضعیت
نقدینگــی صندوق اســت .در این خصوص الزم اســت
یا صورت جریان وجوه نقد تهیه شــود یا یادداشــتهای
تجزیه و تحلیلی برای تغییر خالص داراییها ارائه شــود.
از ســوی دیگر ،با توجه به یافتههای حاصل از پژوهش،
شیوه گزارشگری اطالعات اکچوئری طبق استاندارد 27
مناسب نیست ،ولی ارائه تراز اکچوئری برای تصمیمگیری
سودمند است ازاینرو پیشنهاد میشود تراز اکچوئری که
شــامل داراییها و بدهیهای اکچوئری است ،به عنوان
صورت مکمل ارائه شود.
این پژوهشــگر ادامه داد :بســیاری از کارشناسان بر این
باورند که مهمترین مســئله در اســتاندارد  27محاسبات
اکچوئری است که اگر درست انجام شود ،وضعیت طرح
ً
مشخص میشود .در استاندارد  27صرفا بیان شده است
که تعهدات صندوق توســط اکچوئر محاســبه شود و در
صورتهای مالی قرار گیرد ،اما به نحوه محاسبه اشارهای
نشده است .البته الزم نیست در استانداردهای حسابداری
به روشهای ریز محاســبات اکچوئری اشــاره شود ،اما
مشکل اینجاست که در ایران استاندارد اکچوئری که این
روشها را شرح دهد ،وجود ندارد.
وی افزود :از سوی دیگر ،الزامات استاندارد برای محاسبه
ي مبتنيبر اكچوئري کافی
ي بازنشستگ 
ي مزايا 
ش فعل 
ارز 
نیســت .ارائه الزاماتی درخصوص مفروضات اکچوئری
و نحوه تعیین آنها ،تشــریح جنبههای اصولی محاسبات
اکچوئری ،تعیین فرمت گــزارش اکچوئری و اطالعات
ارائه شده در آن و همچنین ارائه الزاماتی برای تعیین نرخ
تنزیل ضروری به نظر میرسد.
ً
دکتــر بهزادپور ادامه داد :تقریبا تمــام اکچوئرها بر این
باورند که الزامی کردن رویکرد حقوق و مزایای جاری در
اســتاندارد  27با توجه به وضعیت کشور و تورم سالیانه و
اطمینان از افزایش سالیانه میزان مستمریها و حقوق
شــاغالن ،منطقی به نظر نمیرســد .در این خصوص
بهتر است رویکرد حقوق و مزایای پیشبینی شده مورد
استفاده قرار گیرد.
وی برای بهبود کاربرد محاســبات اکچوئری پیشــنهاد
کــرد نرمافزار جامعی تهیه شــود که بتــوان با کمک آن
گزارشگری اکچوئری بهروز انجام داد؛ چون متغیرهای
اقتصادی هرروز در حال تغییر اســت .همچنین سیستم
اکچوئری به نحوی باشــد که بتوان برای هر فرد که وارد
صندوق میشود ،حساب انفرادی ایجاد کرد تا مشخص
شود هر فرد چقدر حق بیمه پرداخت کرده و چه تعهداتی
در قبال وی وجود دارد .مسئله دیگر این است که الگوی
تامیناجتماعی و جداول مورد استفاده مانند جدول عمر
بسیار قدیمی هستند و الزم است بهروز شوند.

