
 

 

 : گزارشگری مالی و افشا19 کووید

 محمدحسین صفرزادهترجمه: دکتر 

 ارزیابی اثر مالی و افشاهای موردنیاز

به سرعت در حال گسترش در سرتاسر جهان است. این ویروس، نه تنها زندگی بشرر   19گیری کووید همه

اند؛ البتره  آثار آن در امان نمانده ، بلکه بازارهای مالی و کسب و کارها نیز ازرا تحت تاثیر قرار داده است

میزان اثرگذاری این ویروس بر بازارهای مالی و کسب و کارها، در حال حاضر به صرور  کامرق قابرق    

 آثار حسابداری این وضعیت را به دقت مورد ارزیابی قرار دهند.تعیین نیست. واحدهای تجاری باید 

یا غیرمستقیم( بر تمام واحدهای تجراری تراثیر داشرته     تقریباً )به صور  مستقیم اگرچه شیوع این بیماری

( تاثیر فروشی و ...شرکتهای هواپیمایی، هتلها، واحدهای خرده )مانند واحدهای تجاریاست، اما برخی از 

صرنعت   اند و شرکتهای دیگرری نیرز از آن تراثیر خواهنرد گرفرت.     گیر پذیرفتهبیشتری از این بیماری همه

-حدودیتهای وضع شده برای سفر توسط بسیاری از دولتها، به شد  تحت تاثیر همههواپیمایی در نتیجه م

کاهش مسرافرتها نیرز تراثیر زیرادی از ایرن      داری در نتیجه قرار گرفته است. صنعت هتق 19گیری کووید 

اند. صنایع دیگر، نظیرر خرودرو،   بیماری پذیرفته است و حتی از بسیاری از هتلها به طور کامق تعطیق شده

کاالهای بادوام مصرفی، داروسازی، لوازم چرمی، الکترونیکی و سایر صنایعی که در آنها، زنجیره نساجی، 

اند. همچنرین، بشرش   بهره نمانده، نیز از این تاثیرا  بیوابسته است 19عرضه به کشورهای درگیر کووید 

جداول زمانبندی، تحت تراثیر ایرن   ها در بازپرداخت وام طبق گیرندهخدما  مالی نیز در نتیجه ناتوانی وام

 اند.بحران قرار گرفته



پردازد که واحدهای تجاری باید هنگام تعیین آثار های اصلی گزارشگری مالی میاین مقاله به تعیین حوزه

 بر کسب و کار، نتایج عملیا ، وضعیت مالی و افشا در صورتهای مالی آنها مدنظر قرار دهنرد.  19کووید 

های دیگری نیز وجود داشته باشد که باید ارنده فهرستی جامع نیست و ممکن است حوزهاین جستار دربرد

هرای  توسط واحدهای تجاری مدنظر قرار گیرد اما در این مقاله به آنها اشاره نشده است. همچنین، حروزه 

 ذکر شده به ترتیب اولویت ارائه نگردیده است.

 چه افشاهایی باید در صورتهای مالی انجام شود؟

تقریبراً تمرام   قررار نگرفتره باشرد،     19حتی اگر واحد تجاری به صور  مستقیم تحت تاثیر شیوع کووید 

اند. اگرچه تاثیر این بیماری بر برخری  واحدهای تجاری، به صور  غیرمستقیم از این بیماری تاثیر پذیرفته

اند، واحدهای انردکی  شدید نبوده است و حتی برخی واحدهای تجاری از آن منتفع شدهواحدهای تجاری 

واحدهای تجاری باید بره منظرور تعیرین    اند. بنابراین، ت تاثیر این بحران قرار نگرفتهحشود که تیافت می

هایی از صورتهای مالی که تحت تاثیر حوزهبر واحد تجاری و  19موارد افشای موردنیاز، اثر مالی کووید 

المللری  های خاص گزارشگری مالی، اسرتاندارد برین  وزهافزون بر ح را در نظر بگیرند. قرار خواهند گرفت

هرای قاراو    نیز افشای منابع عدم اطمینران بررآورد و حروزه   « نحوه ارائه صورتهای مالی» 1حسابداری 

 بااهمیت را الزامی کرده است.

 کاهش ارزش

های کاهش ارزش، داراییهای خود را مورد آزمون کاهش ارزش واحد تجاری باید هنگام هویدا شدن نشانه

انجام آزمون کاهش ارزش برای سرقفلی و داراییهای نامشهود با عمرر نرامعین   الزام به قرار دهد. افزون بر 

 های کاهش ارزش انجام گیرد.آزمون کاهش ارزش باید در پاسخ به نشانهحداقق به صور  ساالنه، 

کاهش ارزش مبتنی بر اطالعا  درون سازمانی هستند )ماننرد خسرار  فیزیکری    های اگرچه برخی نشانه

های کاهش های کنارگذاری داراییها از استفاده موردنظر(، سایر نشانهبرنامهآال  و تجهیزا ، امالک، ماشین



ش هرای کراه  هرایی از نشرانه  در زیر به نمونهباشد. ارزش مربوط به رویدادها و شرایط برون سازمانی می

 باشد، اشاره شده است: 19تواند ناشی از شرایط اقتصادی ایجاد شده توسط بیماری کووید ارزش که می

 شوند(گذاریها )مانند واحد تجاری که تلفیق نمیگذاریهایی به غیر از پرتفوی سرمایهسرمایه 

o پذیرمشکال  مالی بااهمیت سرمایه 

o دهی(نقض قراردادها )مانند نکول یا قصور در پرداخت ب 

o پذیراحتمال ورشکستگی یا سایر تجدید سازمانهای مالی سرمایه 

o پذیر در آن فعالیت میتغییرا  نامطلوب بااهمیت در محیط اقتصادی یا قانونی که سرمایه-

 )مثالً رکود اقتصادی( کند

o پذیر.گذاری در نتیجه مشکال  مالی سرمایهاز بین رفتن بازار فعال برای سرمایه 

 آال ، تجهیزا  و داراییهای نامشهود )به جز سرقفلی(امالک، ماشین 

o  یا شیوه مورد انتظار استفاده از دارایی تغییرا  بااهمیت در میزان یا شیوه استفاده از دارایی

ای که ظرفیت تولید آتی آن تحت تراثیر  به گونهتولید آاال  )مانند بالاستفاده ماندن ماشین

ای متفاو  از هدف مورد انتظار مورد اسرتفاده قررار   نهآال  تولید به گوماشینقرار گیرد، 

توانرد منجرر بره    کند کره مری  نظیر تولید اقالمی که از نبرد علیه کرونا پشتیبانی می -گیرد

 (کاهش ظرفیت تولید آتی گردد

o    توانرد برر ارزش   تغییرا  قابق مالحظه در عوامق قانونی یا شرایط کسب و کرار کره مری

مانند واحد تجاری که انتظرار کراهش در صرادرا  بره بازارهرای      )داراییها تاثیر بگذارد 

 را دارد( -در نتیجه بستن طوالنی مرزها -خارجی

o تواند سبب کاهش در ارزش بکارگیری دارایی شودافزایش در نرخهای بهره بازار که می 

o  نیاز به خدما  ارائه شده توسط دارایی یا توقف آن.کاهش 

ای عمرومی از کراهش ارزش   درخصوص تداوم فعالیت واحد تجاری نیز نشانهافزون بر این موارد، تردید 

 تمام داراییها است.



 سرقفلی

تواند از طرق زیر بر می 19سرقفلی باید به صور  ساالنه مورد آزمون کاهش ارزش قرار گیرد. کووید 

 سرقفلی تاثیر بگذارد:

  تجاری )برای مثال، واحد تجاری تغییر نامطلوب بااهمیت در عوامق قانونی یا در وضعیت واحد

 را دارد( -در نتیجه بستن طوالنی مرزها -که انتظار کاهش در صادرا  به بازارهای خارجی

 ان اصلی و کلیدی به دلیلی غیر از موقتی )مانند مرگ(از دست دادن کارکن 

 آزمون کاهش ارزش گروهی از داراییها 

 پذیرجداگانه واحد سرمایه شناسایی زیان کاهش ارزش سرقفلی در صورتهای مالی 

 منجر به بیشتر شدن مبلغ دفتری خالص تواند کاهش بااهمیت در قیمت سهام واحد تجاری که می

 داراییهای واحد تجاری از ارزش بازار آن شود.

المللی گزارشگری مالی الزام به انجام بهترین برآورد دارند، سناریوهای حول در حالی که استانداردهای بین

اثر متقابق نرخ تنزیق نیز باید با در نظر بهترین برآورد نیز باید مورد ارزیابی قرار گیرد. به عالوه،  و حوش

 گرفتن سطح عدم اطمینان، به دقت ارزیابی شود.

 زیانهای اعتباری مورد انتظار گیریاندازه ابزارهای مالی و

زیانهای اعتباری مورد انتظار باید برای ، «ابزارهای مالی» 9المللی گزارشگری مالی طبق استاندارد بین

اند، گیری نشدهداراییهای مالی از نوع بدهی که به ارزش منصفانه از طریق سود )زیان( دوره اندازه

بینی این شناسایی باید مبتنی بر اطالعا  درباره رویدادهای گذشته، وضعیت فعلی و پیششناسایی شود. 

حتی پیامدهای محتمق آتی که ممکن است اتفاق افتند یا اتفاق یگر، شرایط اقتصادی آتی باشد. به بیان د

دهی احتمالی در شناسایی زیانهای اعتباری مورد انتظار مدنظر قرار گیرند. نیفتند نیز باید برمبنای وزن

-باید در پیش 19دورنمای منفی اقتصادی و مشکال  نقدینگی تجربه شده توسط مشتریان در نتیجه کووید 

تواند منجر به افزایش ذخیره عیتهای آتی واحد تجاری در نظر گرفته شود که این موضوع میبینی وض

-گیرندهها، حتی وامگیرندهبه منظور انعکاس الف( احتمال بیشتر نکول بین وام زیانهای اعتباری مورد انتظار



سک اعتباری آنها به در حال حاضر ریسک اعتباری بااهمیتی ندارند اما ممکن است در آینده ریهایی که 

، در نتیجه کاهش احتمالی در ارزش وثایق و سایر صور  بااهمیتی افزایش یابد؛ و ب( میزان بیشتر نکول

اعتباری مورد انتظار درخصوص حسابهای دریافتنی تجاری، وامها،  هایزیان گردد. داراییهای پشتوانه وام،

-، و همینمشارج کسب یا ایفای یک قرارداد فروش اوراق بدهی، داراییهای قرارداد و داراییهای ناشی از

نظر گیری تعهدا  وام و قراردادهای تامین مالی کاربرد دارد. صرفنطور زیانهای شناسایی شده در اندازه

 9المللی گزارشگری مالی ای مندرج در استاندارد بینسازی شده یا مدل سه مرحلهاز بکارگیری مدل ساده

اعتباری مورد انتظار، تاثیر آن در محاسبه زیان اعتباری مورد انتظار در نتیجه کووید برای ارزیابی زیانهای 

 باید به دقت مورد ارزیابی قرار گیرد. ،19

گیرد، ، که پس از تاریخ گزارشگری در دسترس قرار می19به میزانی که اطالعا  درباره آثار کووید 

کند، واحدهای تجاری باید برآوردهای خود فراهم میشواهدی درباره شرایط موجود در تاریخ گزارشگری 

مبلغ زیانهای اعتباری مورد انتظار در تاریخ گزارشگری را مورد بازبینی قرار دهند. برای مثال، اگر یک از 

 مشتری پس از پایان دوره گزارشگری اعالم ورشکستگی کند:

 کننده شرایط اعتباری است که قبالً واحد تجاری باید ارزیابی کند که آیا اطالعا  جدید منعکس

، و اگر این چنین است، درصد زیان در ماتریس ذخیره در تاریخ گزارشگری وجود داشته است

 برای سایر مطالبا  را بررسی کند

  واحد تجاری باید ارزیابی کند که آیا ورشکستگی، شرایطی که قبالً برای مشتری در تاریخ

 کند یا خیر.ق میرا تصدی گزارشگری وجود داشته است

 حتی اگر برآوردها نیازمند بازبینی نباشد، افشای کامق شرایط مدنظر قرار گرفته شده توصیه گردیده است.

 مزایای خاتمه خدمت و مزایای جدید برای کارکنان

-مزایای بیشتری برای کارکنان خود ارائه کررده  ، برخی واحدهای تجاری19گیری کووید در پاسخ به همه

 یر:اند، نظ

  بیماری کارکنان یا قرنطینه اجباری؛ و/ یاپرداخت به کارکنان در دوره موقت تعطیلی عملیا ، 



  به صور  دورکاری.ارائه سایر مزایا به کارکنان 

چنانچه یک واحد تجاری تصمیم بگیرد مزایای جدیدی به کارکنانش ارائه کند )منظور مزایایی اسرت کره   

باید تعیین نماید که چگونه آن مزایا را به حساب منظور نماید. مزایا یرا  قبالً به کارکنان ارائه نشده است(، 

کند؛ بنابراین واحد تجاری بایرد  میحمایت مالی پیشنهاد شده به کارکنان، احتماالً تعریف بدهی را احراز 

 گیری آن را مدنظر قرار دهد.زمان شناسایی هزینه/ بدهی و چگونگی اندازه

در ابتدا واحد تجاری باید مششص نماید که آیا مزایای ارائه شده در نتیجه خدما  گذشته هستند یا اینکه 

گام تششیص موارد یراد شرده، واحرد    . هندر ازای ارائه خدمت توسط کارکنان به آنها تعلق خواهد گرفت

اسرتفاده کنرد. بره طرور     « مزایای کارکنان» 19تجاری باید از رهنمودهای مندرج در استاندارد حسابداری 

شود که رویدادی در گذشته اتفاق افتاده باشد و واحرد تجراری هری     شناسایی میکلی، یک بدهی زمانی 

 .اختیاری برای اجتناب از ایفای تعهد نداشته باشد

، برخی واحدهای تجاری اقدام به تعدیق نیروی کرار خرود   افزون بر این، در نتیجه شرایط دشوار اقتصادی

اند یا نیروی کار خود را تعدیق خواهند کرد. چنانچه واحد تجاری در ازای خاتمه خردمت کارکنران   کرده

مدیریت باید چگونگی و زمران  متاثر از این تصمیم، پیشنهادهایی را به آنها بدهد یا ملزم به پرداخت شود، 

مالی، را مردنظر قررار    المللی گزارشگریبه حساب منظور کردن این بدهی/ هزینه، طبق استانداردهای بین

 دهد.

 طرحهای با مزایای معین درگیری تعهدات اندازه

شامق انجام برآوردها و استفاده از مفروضا  )مانند نرخ  ،گیری تعهدا  در طرحهای با مزایای معیناندازه

است. با توجه به افول ناگهانی بازارها و کراهش   تنزیق مناسب، افزایش حقوقهای آتی و گردش کارکنان(

واحد تجاری باید اثر این ، 19در نرخهای بهره شرکتهای با رتبه اعتباری باال در نتیجه شیوع بیماری کووید 

 تغییرا  بر تعهدا  طرحهای با مزایای معین را مدنظر قرار دهد.



تقربیاً هر سه سال یکبار )با توجه به کشور(  های کامق اکچوئریدر بسیاری از واحدهای تجاری، ارزشیابی

هرای  روزرسرانی هرا در بره  ممکن است اکچوئری شود. در این بین،گذار انجام مییا به موجب الزام قانون

روزرسانی ارزشیابی داراییهای طرح به طور معمرول در پایران هرر تراریخ     اگرچه به محدودتر انجام گیرد،

، برآوردها 19در نتیجه تاثر کووید ارزیابی کند که آیا  تجاری باید مدیریت واحد گزارشگری الزامی است.

 نیاز به تعدیق دارند یا اینکه الزم است ارزشیابی جامعی صور  گیرد.

بر مفروضرا    19باید با اکچوئرهای خود به مباحثه بپردازند تا مطمئن شوند آیا کووید واحدهای تجاری 

شته است که در صور  مثبت بودن پاسخ این پرسش، ضرور  دارد برآوردهرای  گزارشهای آنها تاثیر گذا

و استفاده از رهنمودهای مرتبط با رویدادهای پس از دوره گزارشگری )انجام شده موردبازبینی قرار گیرد. 

 ضرور  انجام تعدیق مبالغ یا افشای آنها( باید مدنظر قرار گیرد.

قرار نگرفته باشد، تقریباً تمام  19تحت تاثیر شیوع کووید حتی اگر واحد تجاری به صورت مستقیم 

اند. اگرچه تاثیر این بیماری بر واحدهای تجاری، به صورت غیرمستقیم از این بیماری تاثیر پذیرفته

بعید به نظر  اند،برخی واحدهای تجاری شدید نبوده است و حتی برخی واحدهای تجاری از آن منتفع شده

 .نگرفته باشدت تاثیر این بحران قرار حت اری پیدا کرد کهرسد یک واحد تجمی

 

 هاسایر حوزه

 تاثیر حوزه صور  مالی

 درآمد

درآمد واحد تجاری ممکن اسرت در نتیجره شریوع ویرروس کرونرا و آثرار       

 اقتصادی آن کاهش یابد.

چنانچه قرارداد واحد تجاری برا مشرتری دربردارنرده اجرزای متغیرر )نظیرر       

تشفیفها(، باشد واحد تجاری باید ارزیابی کند که آیا برآوردهای قبلی در این 

المللی گزارشرگری  استاندارد بیندر خصوص، همچنان مناسب هستند یا خیر. 

جرامعی دربراره   ، رهنمودهرای  «درآمد حاصق از قرارداد با مشتریان» 15مالی 



ازای متغیر و محدودیتهای مرتبط ارائه شده است. ممکن است الزم باشرد  مابه

انجام این کار پیش واحد تجاری درآمد متغیر خود را محدود نماید، حتی اگر 

 ضروری تششیص داده نشده باشد. 19گیری کووید از همه

 ، واحد تجاری ممکن است:19در نتیجه کووید 

 طری مرد    ای به منظور کمک به نگهداشت جریانهرای نقردی   برنامه

تعطیلی موقت عملیا  به مرحله اجرا درآورد )مثالً برخی فعالیتهرای  

خدماتی نظیر باشگاههای ورزشی، در صورتی که مشتریان آنها بابرت  

 ؛دهند(تشفیف می آنهاپرداخت کنند، به خدما  آتی پیش

 بابت کاالها یا خدماتی که نمی پیشنهاد استرداد یا اعتبار به مشتریان-

توان در دوره بحران از آنها اسرتفاده کررد )ماننرد هتلهرا، آهانسرهای      

 مسافرتی یا باشگاههای ورزشی(؛ و/ یا

 ای که بتوان برای مد  بیشتری افزایش فروش کارتهای هدیه به گونه

 )تا زمان پایان بحران( از آنها استفاده کرد.

های حسابداری مرتبط با شناسایی درآمرد  و رویهواحد تجاری باید برآوردها 

هرا و برآوردهرا در   خود را مورد بررسی قرار دهد تا مطمرئن شرود آن رویره   

 شرایط فعلی، همچنان قابق استفاده هستند.

شود )یا ارائره خواهرد   در مواردی که کاالها یا خدما  به مشتریانی ارائه می

یا به صور  بااهمیتی از آن تراثیر  بوده  19در نواحی متاثر از کووید شد( که 

اند، شرکتها باید ارزیابی کنند آیا هنگام ارزیابی قراردادهرای جدیرد،   پذیرفته

در صرور  محتمرق نبرودن وصرول     وصول مطالبا  محتمق است یرا خیرر.   

ممکن است شرکتها تا زمان دریافت از مشتری و غیرقابرق اسرترداد   ، مطالبا 

اعتبرار یاسرد    درآمد نباشند؛ زیرا بعید به نظر میشدن کاال، قادر به شناسایی 

طبرق   «رویکررد نرمرال  »گونه قراردادها معیارهای الزم جهت بکرارگیری  این

 را احراز کنند. 15المللی گزارشگری مالی استاندارد بین

همچنین ممکن است سودآوری برخی قراردادهای درآمد کاهش یابد یا حتری  

در نتیجه تاخیر یرا وقروع   ن است واحد تجاری ده شوند. برای مثال، ممکزیان



کننردگان جرایگزین،   به دلیق جایگزینی کارکنان یا یافتن عرضههایی که هزینه

اکان بازیافت آنها وجود ندارد، متحمق جریمه شود. مدیریت باید ارزیابی کند 

و شناسایی بردهی  قرار گرفته است « زیانبار»که آیا هی  قراردادی در وضیت 

 ابت ضرور  دارد یا خیر.از آن ب

 موجودی کاال

ممکن است برخی واحدهای تجاری با اختالل در زنجیره عرضه مواجه شوند. 

شرکتهای فعال در حوزه ساخت امالک که موجودیهرای در جریران سراخت    

، ممکن است از طریق کاهش قیمت امالک، تحرت تراثیر قررار گیرنرد.     دارند

موجودیهای فصلی و کاالهای بادوام مصررفی نیرز ممکرن اسرت در نتیجره      

آلودگی و عدم خلوص، از مرد افترادگی، زوال فیزیکری، تغییرر در     خسار ، 

 با ریسرک از دسرت دادن ارزش مواجره شروند.     سطح قیمتها یا سایر دالیق،

در تاریخ گزارشگری خود ارزیابی کنند کره آیرا ضررور  دارد    شرکتها باید 

 2المللری حسرابداری   تا طبق استاندارد بینمبلغ دفتری موجودیها تعدیق شود 

به خالص ارزش بازیافتنی گزارش شوند یا خیر. برآورد خرالص  « موجودیها»

)در نتیجره   ارزش بازیافتنی در چنین شرایطی که بازارها نوسان زیادی دارنرد 

توانرد موضروعی   ( نیرز مری  19گیری کوویرد  عدم اطمینان ایجاد شده از همه

 برانگیز باشد.چالش

چنانچه تولید واحد تجاری کمتر از سطح فعالیت عادی باشد )برای مثال، بره  

ضرور  دارد بهایابی موجودی کراال مرورد   دلیق تعطیلی موقت خط تولید(، 

که سرربارهای ثابرت تشصریص     بررسی قرار گیرد تا این اطمینان ایجاد گردد

هرای  یعنی، هزینره اند یا خیر )نیافته در سود و زیان دوره وقوع شناسایی شده

مربوط به ظرفیت بالاستفاده باید به حساب هزینه دوره منظور گردد و به بهای 

 (.تمام شده موجودی کاال اضافه نشود

 سازیحسابداری مصون

سازی باید در آغاز قرارداد و برمبنایی مستمر در هرر  ارزیابی اثربششی مصون

تاریخ گزارشگری یا در مورد تغییرا  بااهمیت در شرایط، هر کدام که زودتر 

پذیری کنونی بازارها ممکن است باعر  شرود   واقع شود، انجام گیرد. نوسان



سازی را مجدداً موازنه کند )البته در مواردی که کراربرد  مصونواحد تجاری 

د( یا در صورتی که دیگر رابطه اقتصادی وجود نداشرته باشرد یرا اینکره     دار

تحت تاثیر ریسک اعتباری قرار گرفته باشد، حسابداری مصون  اقتصادیرابطه 

بینری  . همچنین، اگر دیگر احتمال نرود که معامله پریش سازی را متوقف نماید

 ابداریواقع شرود، حسر   مثق خرید یا فروش موجودی کاال(شده )شده مصون

 متوقف خواهد شد. سازی با تسری به آیندهمصون

بندی بازپرداخت و طبقه

 بدهی

-به بدهکاران خود اجازه میهای مالی )و سایر اعتباردهندگان( برخی موسسه

ای در آینده به تاخیر بیندازنرد. مردیریت   دهند پرداخت اصق بدهی را تا دوره

باید به ارزیابی این موضوع بپردازد که آیا تغییر در مفاد قرارداد بدهی، بیانگر 

بششی از بدهی را که به عنوان جاری )در تعدیق قرارداد یا تسویه آن است و 

 شود، تجدید ارائه کنند.مقابق طبقه غیرجاری( در نظر گرفته می

، واحد تجاری 19دشوار اقتصادی تحمیق شده توسط کووید  در نتیجه شرایط

قادر به ایفای قراردادهای خود بوده است، ممکن است به که به صور  عادی 

را  یشدلیق وضعیت کنونی به این نتیجه برسد که توانرایی پرداخرت بردهیها   

از حق خود برای دریافت طلب در برخی موارد، ممکن است طلبکاران . ندارد

مکن است ممقرر کوتاه نیایند. تنها در صور  احراز شرایط خاص،  در موعد

 ارائه کق مبلغ بدهی به عنوان بدهی جاری ضرور  داشته باشد.

قطع شناخت بدهی یا 

 سایر بدهیها

در صورتی که طلبکار مبلغ طلرب خرود از یرک واحرد تجراری را ببششرد،       

شرود را در نظرر   میمدیریت باید به دقت نقطه زمانی که در آن، بدهی تسویه 

برای قطع شناخت بدهی از نحوه برخورد حسابداری مناسب اسرتفاده  بگیرد و 

 کند.

موارد افشای مرتبط با 

 ریسک ابزارهای مالی

ممکن است واحد تجاری دریابد کره  به دلیق تغییر سریع در محیط اقتصادی، 

در معرض افزایش ریسک یا ریسک جدید )مانند ریسرک اعتبراری، ریسرک    

قرار دارد. افزون بر این، ممکن است واحد تجراری    نقدینگی و ریسک بازار(

مردیریت بایرد   دریابد که ریسکهایش نسبت به دوره قبق تغییر کررده اسرت.   



 باره ریسکها ضرور  دارد یا خیر.ارزیابی نماید که آیا افشای بیشتر در

المللی گزارشگری مالی، واحرد تجراری بایرد تحلیرق     طبق استانداردهای بین

 حساسیت مرتبط با تغییرا  در متغیر ریسک مربوطی که در تاریخ گزارشگری

ممکن است الزم باشد  را افشا کند. «رسدای معقول محتمق به نظر میبه گونه»

ای تحلیرق حساسریت را برا اسرتفاده از دامنره      مدیریت محاسبا  مربوط بره 

کننده تر برای متغیرهای ریسک انجام دهد یا جهت تغییری که منعکسگسترده

 است را مدنظر قرار دهد. 19گیری کووید انتظارا  ناشی از همه

 هاتامین

مبلغ بدهی به فرد/ واحد تجاری دیگر را تامین کرده است، واحد تجاری که 

 اوضاع کنرونی جهرانی را  باید نحوه اثرپذیری آن فرد/ واحد تجاری دیگر از 

. با توجه به شرایط، ممکن است الزم باشد واحرد تجراری یرک    ارزیابی کند

اضرافی  بدهی اضافی در ارتباط با تامین شناسایی کند. مبلغ شناسایی شرده  

مبلغ شناسرایی شرده اولیره پرس از کسرر      زیان اعتباری مورد انتظار و معادل 

 استهالک، هرکدام که بیشتر باشد، خواهد بود.

پرداختهای مبتنی بر سهام 

)از نوع شرایط 

 عملکردی( و تغییرا  آنها

قررار گرفتره    19چنانچه واحد تجاری به صور  نامطلوب تحت تاثیر کووید 

لکردی مندرج در توافقهای پراداش مبتنری برر    باشد، احتمال احراز شرایط عم

سهام، ممکن است تغییر کند. افزون بر این، ممکن است واحد تجاری مشترار  

باشد. مردیریت   به انتشاب بین تعدیق یا فسخ توافقهای پاداش مبتنی بر سهام

گونه طرحها با توجه بره رهنمودهرای   باید ارزیابی کند که آیا حسابداری این

« پرداختهای مبتنی بر سهام» 2المللی گزارشگری مالی ندارد بینمندرج در استا

 مستلزم بازنگری است یا خیر.

 ارزی معامال 

واحد تجاری باید معامال  ارزی را با استفاده از نرخ موثر در تراریخ انجرام   

به عنوان یک رهنمرود   تسعیر کند. ، به واحد پول عملیاتی/ گزارشگریمعامله

هرای  عملی، ممکن است واحد تجاری درآمدهای کسب شده ارزی و هزینره 

تحمق شده ارزی را با استفاده از نرخ میانگین )ماهانه یا ساالنه( تسعیر نماید. 

ماند، تفاو  بین استفاده از تسعیر نسبتاً ثابت باقی میطی سالهایی که نرخهای 



نگین، بااهمیت نیست. با وجود این، طری ایرن   ای و نرخهای میانرخهای لحظه

اند. دوره عدم اطمینان اقتصادی، برخی نرخها به صور  بااهمیتی نوسان داشته

در نتیجه، ممکن است الزم باشد واحد تجاری شیوه تسعیر معامال  ارزی در 

صور  سود )زیان( را مورد بازبینی قرار دهد و به ارزیابی مناسب بودن نحوه 

 نونی حسابداری بپردازد.برخورد ک

 کمکهای دولت

گذشته فعالیت خود، هی  گراه واجرد شررایط دریافرت     واحد تجاری که در 

محرق   19گیری کووید کمکهای دولتی نبوده است، ممکن است در نتیجه همه

به دریافت کمک از دولت باشد. ممکن است ضررور  داشرته باشرد واحرد     

ن کمکهرای دولتری مشرشص    تجاری رویه حسابداری مناسبی درخصوص ای

حسرابداری هردایای   » 20المللی حسابداری با الزاما  استاندارد بیننماید که 

همسو باشد. الزم است بین هدایای دولتی و « دولتی و افشای کمکهای دولتی

کمکهای دولتی تمایز قائق شد و اطمینان حاصق نمود که هدایای دولتی تنهرا  

-ی شناسایی مندرج در اسرتاندارد برین  در صورتی شناسایی شود که معیارها

ممکن اسرت برخری از کمکهرای دولتری      احراز گردد. 20المللی حسابداری 

مشمول پرداخت مالیا  انتقالی یا سایر ذخایر مالیاتی باشد. ممکن است الزم 

المللری  ، به جرای اسرتاندارد برین   الیاتیمباشد برای برخورد مناسب با ذخایر 

« مالیرا  برر درآمرد   » 12المللی حسرابداری  استاندارد بین، از 20حسابداری 

 استفاده نمود.

 هبیممرتبط با ادعاهای 

 اختالل در کسب و کار

ای داشته باشد که برای زیانهای حاصق از نامهممکن است واحد تجاری، بیمه

کند. چنانچه واحرد تجراری   ای فراهم میاختالل در کسب و کار پوشش بیمه

، عملیرا  خرود را بره صرور      19در نتیجه شیوع کووید  مجبور شده باشد

موقت متوقف نماید، مکن است محق به بازیافت تمام یا بششری از زیانهرای   

حاصق از شرکت بیمه باشد. چنانچه واحد تجاری از حق واضح و مششصری  

این ادعاها در صورتهای مالی به عنروان دارایری   برای جبران برخوردار باشد، 

د. اگرچه داراییها/ سودهای احتمالی تا زمان قطعی شدن نباید مالی خواهند بو



المللری  در صورتهای مالی واحد تجاری شناسایی گردد )طبق اسرتاندارد برین  

، امرا در  «(ذخایر، بردهیهای احتمرالی و داراییهرای احتمرالی    » 37حسابداری 

صور  وحتمق بودن باید در یادداشتهای توضریحی صرورتهای مرالی افشرا     

توان به عنوان درآمد در صرورتهای مرالی   ین ادعاها را تنها زمانی میشوند. ا

گر( به نظر رسند. شناسایی کرد که قطعی )برای مثال، پذیرش ادعا توسط بیمه

گران در تسویه ادعا ای، باید توانایی بیمههنگام مدنظر قرار دادن ادعاهای بیمه

 برمبنایی به موقع مورد ارزیابی قرار گیرد.

طرحهای تجدید ساختار 

 شدهشامق عملیا  متوقف

ممکن است واحرد تجراری   به دلیق مشکال  ایجاد شده در محیط اقتصادی، 

طرحهای تجدید ساختار نظیر فروش یا تعطیلی بششری از کسرب و کرار یرا     

سازی عملیا  )اعم از موقت یا دائمی( را مدنظر قرار دهد یا اقدام به کوچک

هرگونه دارایی  مدیریت باید ارزیابی کند آیا ضرور  دارداجرای آنها نماید. 

بلندمد  یا بششی از فعالیت واحد تجاری کره معیارهرای ارائره بره عنروان      

کند، به عنوان نگهداری شده برای فرروش  را احراز می« عملیا  متوقف شده»

کنندگان صورتهای مرالی بایرد آگراه باشرند کره      تهیهبندی شود یا خیر. طبقه

داراییهای غیرجاری نگهرداری شرده   » 5المللی گزارشگری مالی دارد بیناستان

بنردی  ، شررایط خاصری را بررای طبقره    «برای فروش و عملیا  متوقف شده

 داراییها به عنوان نگهداری شده برای فروش معرفی کرده است.

 منصفانهگیری ارزشاندازه

گرذاری در  سررمایه ارزش منصفانه یک قلم باید )نظیر برخی ابزارهای مرالی،  

کننرده دیردگاه   ( باید مرنعکس آال  و تجهیزا امالک، و اقالم امالک، ماشین

گیری و تحت شرایط کنونی بازار های بازار در تاریخ اندازهفعاالن بازار و داده

هرای ارزش  گیرری ممکن است میزان ذهنیت مرورد اسرتفاده در انردازه   باشد. 

هرای ورودی غیرقابرق   مبتنی برر داده منصفانه، به خصوص ارزشهای منصفانه 

های ورودی استفاده بیشتر از دادهمشاهده، افزایش یافته باشد. در سایر موارد، 

هرای ورودی قابرق مشراهده،    غیرقابق مشاهده، به دلیق عدم دسترسی به داده

 الزامی است.



 هااجاره

 مستاجر جهت به حساب منظور کرردن   -تعیین نرخ استقراض اضافی

المللی گزارشگری مالی، اغلب مجبور ها طبق استانداردهای بیناجاره

گیرری  در نتیجره آثرار همره    به محاسبه نرخ استقراض اضافی اسرت. 

)شامق تغییرا  در نرخ بهرره و ریسرک اعتبراری واحرد      19کووید 

تجاری(، ممکن است الزم باشد این نرخ مجدداً مورد برازبینی قررار   

 گیرد.

 19به اختالال  عملیاتی مرتبط با کوویرد   در پاسخ -تعدیال  اجاره 

ممکرن اسررت موجرهررا و مسررتاجرها  )نظیرر تعطیلرری فروشررگاهها(،  

توافقهایی برای تعدیق قراردادهای اجاره داشته باشند. هم موجر و هم 

مستاجر باید ارزیابی کنند که چگونه این تعدیال  )شامق تعیین اینکه 

شود یا قررارداد قبلری را   منجر به ایجاد قرارداد جدید می تغییرا آیا 

. همچنین ممکرن اسرت الزم   کند( را به حساب منظور کنندتعدیق می

 باشد مستاجر نرخ استقراض اضافی جدیدی تعیین کند.

 هرا  در بسیاری از کشورها، امتیازهایی توسط دولتها درخصوص اجاره

-زیابی شود که آیرا ایرن  اعطا شده است. در این خصوص نیز باید ار

شوند یا بره عنروان تعردیق    یممحسوب  یگونه امتیازا ، کمک دولت

 قرارداد.

 درآمدبرحسابداری مالیا 

 واحد تجاری که در گذشته اقدام به شناسرایی   -دارایی مالیا  انتقالی

یک دارایی مالیا  انتقالی در صور  وضعیت مالی خود نموده است، 

روضا  مرتبط برا احتمرال بازیافرت آن دا    ممکن است الزم باشد مف

آینده را مورد بازبینی قرار دهد. ممکن است مدیریت واحد تجاری به 

شناسرایی دارایری مالیرا  انتقرالی طبرق      این نتیجه دست یابرد کره   

دیگر ضرور  « الیا  بر درآمدم» 12المللی حسابداری استاندارد بین

 بازیافت نباشد.آینده قابق ؛ چرا که ممکن مبلغ یاد شده، دیگر درندارد

     بدهی مالیا  انتقالی که منشا آن تفاوتهرای موقرت مالیراتی نیسرت- 

ممکن است واحد تجاری ادعا نماید که سود در کشورهای خرارجی  



گذاری مجدد شده است و بنابراین، بدهی به صور  نامحدود سرمایه

های موقتی و سایر تفاوتگونه سودهای انباشته مالیا  انتقالی بابت این

شناسایی نگردیده است. ممکن است الزم باشرد ایرن ادعاهرا مرورد     

بینری جریانهرای   آنهرا در پریش  بازبینی قرار گیرد تا مششص شود آیا 

 اند یا خیر.نقدی فعلی واحد تجاری به درستی لحاظ شده

  همچنین ممکن است در برخی کشورها، به شرکتها معافیتهای مالیاتی

، کره الزم اسرت واجرد    اعطا شده باشدیا تاخیر در پرداخت مالیا  

شرایط بودن آن و اثر نهایی آن بر ذخیره مالیا  به دقت مورد ارزیابی 

 قرار گیرد.

  نره  شود هرگونه معافیت مالیاتی اعطا شده توسط دولت ارزیابیباید ،

ارد قررار د  12المللری حسرابداری   تنها در دامنه کاربرد استاندارد بین

 نیز هست. 20المللی حسابداری بلکه در دامنه کاربرد استاندارد بین

 بدهیهای احتمالی

زیانهایی بابرت کراهش در تقاضرا، اخرتالال      ممکن است واحدهای تجاری 

بینری کننرد. برا    زنجیره عرضه یا در نتیجه افول کلی در اوضاع اقتصادی پیش

قراردادهای موجود، تعریف بدهی وجود این، زیانهای عملیاتی آتی مربوط به 

مگر اینکه به عنوان قرارداد زیانبار تلقی شوند و بنرابراین،   کنند،را احراز نمی

 برای آنها ذخیره شناسایی کرد. 37المللی حسابداری نباید طبق استاندارد بین

 وابستگی اقتصادی

واحد تجاری که به طریقی دیگر به فرد یرا واحرد تجراری دیگرر وابسرتگی      

شررایط در دوره بحرران   کره   به این نتیجه برسداقتصادی ندارد، ممکن است 

تغییر کرده است. مدیریت باید ارزیرابی کنرد کره آیرا افشراهای مربروط بره        

وابستگی اقتصادی باید به صورتهای مالی اضافه گردد یا اینکه نیازی به انجام 

 آن نیست.
 

 رویدادهای پس از دوره گزارشگری

طی دوره گزارشگری واحد تجاری آغاز شود، ایرن تراثیر در صرورتهای     19تاثیر گسترده کووید  چنانچه

پرس از پایران دوره    19به میزانی که تاثیر گسترده کووید مالی آن دوره منعکس خواهد شد. با وجود این، 



تهای مالی بین پایان دوره گزارشگری و تاریخ تصویب صور فاصله زمانیگزارشگری واحد تجاری )یعنی، 

مدیریت باید تعیین نماید که چگونه رویدادهای پرس از دوره گزارشرگری را    افتد،جهت انتشار( اتفاق می

 در صورتهای مالی دوره مورد بررسی یا تحت حسابرسی منعکس کند.

واحدهای تجاری باید بین ، «رویدادهای پس از دوره گزارشگری» 10المللی حسابداری طبق استاندارد بین

کننرد( و  یدادهای تعدیلی )رویدادهایی که شواهدی درباره وضعیت موجود در تاریخ ترازنامه فراهم میرو

رویدادهای غیرتعدیلی )رویدادهایی که نشان دهنده وضعیتهای ایجاد شده پس از تاریخ ترازنامره هسرتند(   

د را تعردیق کننرد ترا    واحدهای تجاری باید مبالغ شناسایی شده در صورتهای مالی خوتمایز قائق شوند. 

 هرگونه رویداد تعدیلی واقع شده طی دوره پس از تاریخ گزارشگری را منعکس نمایند.

)یا قبل از آن( یک رویداد  2019دسامبر  31های گزارشگری منتهی به ، برای دوره19آیا تاثیر کووید 

 شود؟تعدیلی محسوب می

)یا قبق از آن( یرک   2019دسامبر  31گری منتهی به های گزارشبرای دوره 19تاثیر کووید رسد به نظر می

گیری داراییها و بدهیها در ، این موضوع هی  تاثیری بر شناسایی و اندازهدر نتیجهباشد.  تعدیلیغیررویداد 

اگرچه نشستین موارد ابتال به این ویرروس در شرهر ووهران    صورتهای مالی واحد تجاری نشواهد داشت. 

به سازمان بهداشت جهانی گزارش شد، اما شواهد بسریار انردکی در آن    2019دسامبر  31چین، در تاریخ 

شریوع ایرن   زمان درخصوص انتقال انسان به انسان وجود داشت و به همین دلیق، سازمان بهداشت جهانی 

اعالم نمود و آن را تهدیدی جدی برای سالمت عمرومی در   2020هانویه  31 گیر را در تاریخبیماری همه

 المللی معرفی کرد.سطح بین

اتفاق نیفتاده باشد. صرورتهای   2020فرض بر آن است که شیوع گسترده این بیماری تا هانویه بدین لحاظ، 

کننرده  آن، تنها باید منعکس یا قبق از 2019دسامبر  31مالی یک واحد تجاری با پایان سال مالی منتهی به 

گیرر  نباید شامق آثار بااهمیت شریوع بیمراری همره    باشد و بنابراین، 2019دسامبر  31وضعیت موجود در 

 باشد. 19کووید 



مششص کنند که آیا انجام افشاهای بیشتر جهت تشرریح آثرار شریوع    با وجود این، واحدهای تجاری باید 

گزارشگری ضرور  دارد یا خیر. به طور کلری، افشرا بایرد بابرت     در دوره پس از پایان دوره  19کووید 

با وضعیت موجود در تاریخ صورتهای مالی ارتباطی ندارند اما سبب تغییررا   رویدادهایی انجام شود که 

شوند و ممکن است اثر برااهمیتی  بااهمیت در داراییها و بدهیها در دوره پس از پایان دوره گزارشگری می

در مورد رویدادهای غیرتعدیلی بااهمیت، واحرد تجراری بایرد    واحد تجاری داشته باشند. بر عملیا  آتی 

ای مبنی بر عدم امکران انجرام بررآورد، را    الف( شرحی از ماهیت رویداد؛ و ب( برآورد اثر مالی، یا گزاره

افزون بر این، واحد تجاری باید ارزیابی خود از تداوم فعالیت را مدنظر قرار دهد و در صرور    افشا کند.

 مناسب بودن، صورتهای مالی خود را تعدیق کند.

 شود، شامق موارد زیر است:که به طور معمول منجر به انجام افشا می از رویدادهای غیرتعدیلیمثالهایی 

 و اینکه آیا عدم اطمینان بااهمیتی درخصوص  19ار شیوع کووید برنامه مدیریت برای مواجهه با آث

 تداوم فعالیت واحد تجاری وجود دارد یا خیر

 نقض یا قصور در انجام قراردادها یا تغییر شرایط قراردادی در توافقهای وام 

 اختالال  زنجیره عرضه 

 ارزیابی توافقهای خاص خرید یا فروش به عنوان قراردادهای زیانبار 

  اعالم طرح توقف عملیا 

  سازی شرکت )اعم از موقت یا دائمی(اجرای طرح تجدید ساختار یا کوچکاعالم یا آغاز 

 گذاریهای نگهداری شده پس از دوره گزارشگری )مانند سرمایهکاهش در ارزش منصفانه سرمایه-

 گذاریهای طرحهای بازنشستگی(

 خهای ارز، وتغییرا  غیرعادی بااهمیت در قیمت داراییها یا نر 

  به اششاص وابسته. بااهمیتپیدایش تعهدا  یا موارد احتمالی بااهمیت، مانند صدور تاامین 



 مثالهایی برای افشای رویدادهای غیرتعدیلی

-شرایط آنها باشد. نمونهتمام افشاها باید مشتص واحد تجاری بوده و دربردارنده اطالعا  مربوطی درباره 

دسرامبر   31چند رویداد غیرتعدیلی بالقوه برای صورتهای مالی منتهی به تاریخ های زیر مواردی از افشای 

 باشد:می 2019

 ریسک کلی عملیات

به شد  بر بسیاری از اقتصادهای محلی در سرتاسرر جهران    19، شیوع کووید 2019دسامبر  31از تاریخ 

عملیرا  آنهرا بررای مرد       در بسیاری از کشورها، فعالیت واحدهای تجاری تعطیق شد یاتاثیر گذاشت. 

ا  انجا شده برای کاهش سرعت شیوع این بیمراری  مبا محدودیت مواجه گردید. اقدا طوالنی یا نامحدود

تماعی، و تعطیلی خدما  غیرضروری(، اختالال  بااهمیتی گذاری اج)شامق منع مسافر ، قرنطینه، فاصله

رد و منجرر بره رکرود اقتصرادی شرد.      در کسب و کار واحدهای تجاری در سرتاسر جهان بره وجرود آو  

دولتها و بانکهای مرکرزی سرعی کردنرد از    پذیری زیادی مواجه شدند. بازارهای جهانی سهام نیز با نوسان

این توضیح اضافه شرود کره وضرعیت    [طریق دخالتهای مالی و پولی در اقتصاد به این بحران پاسخ دهند. 

 ]گرفتخواهد  قراراین بحران  ثیرتحت تامالی و عملکرد مالی شرکت نیز احتماالً 

این رویدادها جنبه غیرتعدیلی دارند. بر این اساس، وضعیت مرالی و  شرکت به این نتیجه رسیده است که 

)جهت انعکاس این اثرا ( نباید تعدیق شرود. مرد     2019دسامبر  31نتایج عملیا  سال مالی منتهی به 

اثربششی واکنشرهای دولرت و بانرک مرکرزی، در ایرن زمران       ، همانند 19گیری کووید زمان و تاثیر همه

نامششص است. احتمال انجام برآورد قابق اتکا از مد  و شد  این پیامدها، همانند تاثیر آنها بر وضعیت 

 بسیار اندک است.های آینده، مالی و نتایج عملیا  شرکت در دوره

رخصوص تداوم فعالیرت شررکت وجرود    یادآوری: در این افشا فرض شده است که هی  تردید اساسی د

 ندارد.

 هتعطیلی فروشگا



گرذاری اجتمراعی،   فاصرله و در پاسخ به کاهش بااهمیت در تقاضا در نتیجره   2020در تاریخ اول مارس 

فروشگاه از  30، شرکت اعالم نمود که 19قرنطینه و بستن مرزها به منظور جلوگیری از شیوع بیشتر کووید 

باع  خواهد شد میانگین فروش فروشگاه به صور  موقت تعطیق شده است که این موضوع  100مجموع 

 باشد. 325ر000 ، تقریبا2019ًدسامبر  31واحد پولی طی سال منتهی به  ماهانه شرکت

نمودار در ایرن جرا   [زیر برمبنای ماهیانه شود.  هایرود تعطیلی فروشگاهها منجر به کاهش هزینهانتظار می

 ]قرار گیرد

-حقوق کارکنان فروشگاههای تعطیق شده برای تمام شریفتهای برنامره  همچنین شرکت اعالم نموده است 

هزینه حقوق و  شود، پرداخت خواهد شد.آغاز می 2020ای که از اول مارس شده برای دوره دو هفتهریزی

 واحد پولی است. 50ر000مزایای برآوردی تعهد شده برای این دو هفته تقریباً 

 تعدیل نیروی کار

گروه اعرالم کررد   ، 19و در پاسخ به کاهش بااهمیت در تقاضا در بحبوحه شیوع کووید  2020طی مارس 

نفر از نیروی کار خود را )از طریق کاهش در ساعت کرار یرا تررک     100که قصد دارد به صور  موقت 

برنامه گروه برای ارائه مزایای درمان و سالمت به کارکنران  کاهش دهد.  2020موقتی کار( تا پایان آوریق 

ای کراهش  رد تعداد کارکنان به گونهگروه انتظار دااستمرار خواهد داشت.  2020هوئن  30مرخص شده تا 

واحد پولی به ازای هر ماه  20ر000و  25ر000بین  2020یابد که مبلغ خالص هزینه حقوق و مزایای سال 

 ]جزئیا  را بیان کنید[سایر آثار مالی مورد انتظار عبار  است از .... باشد. 

 نکول مشتری

، یکی از مشتریان عمده شرکت به دلیق کاهش شدید فروشها در نتیجره اسرتمرار   2019دسامبر  31پس از 

واحرد پرولی بروده     135ر000طلب شرکت از این مشتری مبلغ ، اعالم ورشکستگی کرد. 19شیوع کووید 

مرورد انتظرار    واحد پولی آن بازیافت شود. ذخیره زیان اعتباری 10ر000رود تنها مبلغ است که انتظار می

 واحد پولی بوده است. 5ر000مبلغ  2019دسامبر  31برای این مطالبا  در 



 گذاریهاکاهش در ارزش منصفانه سرمایه

و اقداما  مرتبط جهانی باع  شده اسرت اخرتالال  برااهمیتی در     19، شیوع کووید 2019دسامبر  31از 

و رکود اقتصادی به وجود آید. بازارهرای  کسب و کار  واحدهای تجاری در سرتاسر جهان به وجود آید 

، یعنری تراریخ   2020مرارس   31در انرد.  جهانی سهام نیز در پی این بحران نوسان بااهمیتی تجربره کررده  

گذاریهای گروه به صور  برااهمیتی کراهش   تصویب صورتهای مالی جهت انتشار، ارزش منصفانه سرمایه

 ]ار در این جا قرار گیردنمود[یافته و به مبالغ زیر تنزل یافته است. 

اگرچه دولتها و بانکهای مرکزی سعی کردند از طریق دخالتهای مالی و پولی در اقتصاد به این بحران پاسخ 

، هماننرد  19گیری کوویرد  دهند و وضعیت اقتصاد را به حالت ثبا  برگردانند، اما مد  زمان و تاثیر همه

 زمان نامششص است. اثربششی واکنشهای دولت و بانک مرکزی، در این

گذاریهای واحد تجاری در صورتهای مالی منتهری  بر این اساس، تغییرا  بعدی در ارزش منصفانه سرمایه

 منعکس نشده است. 2019دسامبر  31به تاریخ 

 

 2019دسامبر  31 پس از تاریخ های گزارشگری منتهی به، برای دورهبر صورتهای مالی 19تاثیر کووید 

 ؟چگونه است

و کشورهای متاثر از ایرن بیمراری بره سررعت      19ریال تعداد موارد ابتال به کووید 2020اواخر هانویه از 

گیرری  را به عنوان بیمراری همره   19، سازمان بهداشت جهانی کووید 2020مارس  11افزایش یافت و در 

متعرددی   طی این دوره، دولتهای ملی و سازمانهای مشتلف بشش خصوصی اقرداما  جهانی اعالم نمود. 

توان به قرنطینه و تعطیلی فروشگاهها، مردارس و  برای مقابله با این ویروس انجام دادند که از آن جمله می

به دنبال شیوع گسترده این بیماری، نوسانهای برااهمیتی در بازارهرای    ها و بستن مرزها اشاره کرد.کارخانه

 رخ داد. 2020جهانی سهام از اواخر فوریه 



منتهی بره  های گزارشگری )یعنی دوره 2019دسامبر  31های گزارشگری پس از برای دوره رسدبه نظر می

کنندگان صورتهای مالی و فعاالن بازار باید آنها را (، اطالعا  بیشتری در دسترس قرار گیرد که تهیه2020

اصله بیشتری س، هر چه دوره گزارشگری فهای خود مدنظر قرار دهند. بر این اسادر مفروضا  و ارزیابی

در  19داشته باشد، واحد تجاری باید با دقت بیشتری بررسی کند که آیا آثار کوویرد   2019دسامبر  31از 

 دوره گزارشگری بعدی، به عنوان رویداد تعدیلی در صورتهای مالی در نظر گرفته شود یا خیر.

به منظور تعیین آثرار کوویرد   واحدهای تجاری ، 2019دسامبر  31های منتهی به تاریشی پس از برای دوره

باید از قااو  خود استفاده کنند. آنها باید به دقت شرایط موجود در تاریخ ترازنامه را مردنظر قررار    19

بررای   یکسران هرای  گیریشود که واحدهای تجاری به نتیجهدهند. این موضوع لزوماً به این امر منتج نمی

مدیریت باید شرایط خاص مرتبط با عملیا  واحرد تجراری و    گزارشگری یکسان دست یابند. هایتاریش

 رویدادهای مربوط موجود در آن تاریخ و حوزه جغرافیایی را مدنظر قرار دهد. برای مثال، برخی کشرورها 

اند که در خانه بمانند اما در برخی دیگر از کشورها، این اتفاق نیفتراده اسرت. بررای    از مردم خود خواسته

قرار خواهد  19احد تجاری در صنعت گردشگری فعالیت کند، به شد  تحت تاثیر کووید مثال، چنانچه و

 گرفت.

المللری  ، بایرد طبرق اسرتاندارد برین    در مواردی این قااو  تاثیر بااهمیتی بر مبالغ صورتهای مرالی دارد 

 افشا شود. 1حسابداری 

ملیا  واحد تجاری در تراریخ  رویدادی است موجود و بر ع 19هنگامی که تششیص داده شود که کووید 

گزارشگری )یا قبق از آن( تاثیر گذاشته است، رویدادهای پس از تاریخ گزارشگری باید به عنوان رویرداد  

 تعدیلی در نظر گرفته شوند.

 افشاهای نمونه برای رویدادهای تعدیلی

 19توصیف آثار کووید  توان به عنوان نقطه شروعی برایاز افشاهای نمونه برای رویدادهای غیرتعدیلی می

 استفاده کرد. با توجه به تعدیال  حاصق، ممکن است انجام افشاهای بیشتر ضرور  داشته باشد.



 تداوم فعالیت

 ارزیابی توانایی واحد تجاری در تداوم فعالیت

اسرت و  شامق رهنمودهایی درباره مفروضا  مرتبط با ترداوم فعالیرت    1المللی حسابداری استاندارد بین

شوند، یعنی واحد تجاری بره فعالیرت   کند هنگامی که صورتهای مالی برمبنای این فرض تهیه میعنوان می

کنرد کره در هرر تراریخ     به وضروح عنروان مری    1المللی حسابداری خود ادامه خواهد داد. استاندارد بین

ار دهرد و تمرام   را مرورد ارزیرابی قرر   گزارشگری، مدیریت باید توانایی واحد تجاری در تداوم فعالیرت  

-ماه از تاریخ گزارشگری ساالنه است، اما محدود به آن نمی 12اطالعا  موجود درباره آینده )که حداقق 

ظیرر: سرودآوری فعلری و مرورد انتظرار،      ای گسترده از عوامق نشود( را در نظر بگیرد. مدیریت باید دامنه

گزین و توانایی استمرار ارائه خدما  را در نظر زمانبندی بازپرداخت بدهیها و منابع بالقوه تامین مالی جای

یا بگیرد. چنانچه مدیریت به این نتیجه برسد که ممکن است واحد تجاری منحق شود )به صور  اختیاری 

به دلیق اینکه چاره دیگری جز آن نداشته باشد(، فرض تداوم فعالیت مناسب نشواهد بود و صورتهای مالی 

برمبنای ارزشهای تسویه( تهیه شود. چنانچه عدم اطمینران برااهمیتی درخصروص    باید برمبنایی دیگر )مثالً 

در یادداشرتهای توضریحی   توانایی واحد تجاری در تداوم فعالیت وجود داشته باشد، واحد تجراری بایرد   

 صورتهای مالی به افشای این موضوع بپردازد.

ماه پس از تاریخ  12ای بیشتر از الیت، دروهاز آنجا که ارزیابی مربوط به توانایی واحد تجاری در تداوم فع

ی واقع شده طی دوره پس از تاریخ گزارشرگری، بایرد   گیرد، تمام رویدادهاگزارشگری ساالنه را در برمی

هنگام ارزیابی وجود تردید اساسی درخصوص تداوم فعالیت شرکت مدنظر قرار گیرند. به بیان دیگر، حتی 

پس از تاریخ گزارشگری به عنروان رویرداد تعردیلی در نظرر گرفتره       اگر رویدادهای واقع شده طی دوره

رویدادها یرا شررایطی   نشوند، کماکان باید در ارزیابی تداوم فعالیت مورد توجه قرار گیرند. افزون بر این، 

کنند باید افشا شوند، البته مشرروط بره   که تردید اساسی درخصوص تداوم فعالیت واحد تجاری ایجاد می

اطمینان بااهمیت وجود داشته باشد یا قااو  بااهمیتی در دستیابی به این نتیجه که آیرا فررض    اینکه عدم



های کمیتره  تصمیما  اتشاذ شده در دستور جلسهضرور  داشته باشد. تداوم فعالیت برقرار است یا خیر، 

 ارزیابی مدنظر قرار گیرد.باید در این  2014تا جوالی  2010المللی گزارشگری مالی از جوالی تفاسیر بین

 افشاهای نمونه ) تردید اساسی درخصوص توانایی واحد تجاری در تداوم فعالیت(
ای از افشا برای یک واحد تجاری که به این نتیجه رسریده اسرت درخصروص ترداوم     در کادر زیر، نمونه

متناسرب برا وضرعیت     گردیده است. این افشا بایرد فعالیت واحد تجاری تردید اساسی وجود دارد، ارائه 

 خاص واحد تجاری انجام گیرد.

 افشای نمونه

آثرار بااهمیرت و نرامطلوبی برر عرضره و تقاضرای        19، شیوع گسترده کووید 2019دسامبر  31از تاریخ 

، نتایج عملیا  شرکت به صور  نامطلوبی تحرت تراثیر   بر این اساسو  داشتمحصوال  اصلی شرکت 

 قرار گرفته است.

در نتیجه بیماری آنها و قرنطینه در کشورهای فرانسه و سنگاپور )که فعالیتهای شررکت   کاهش نیروی کار

ای در سیستم توزیع شرکت به وجود آورده است. در کنار ، مشکال  بسیار عمده(گیردصور  میآنجا  در

بسرته شردن مرزهرا نیرز باعر  تراخیر در تحویرق        این موارد، اختالل در زنجیره عرضه شرکت به دلیرق  

زیران عملیراتی    2020مرارس   31تا  2020هانویه  1حصوال  به مشتریان شده است. شرکت برای دوره م

با کسری سرمایه در گردش مواجه است داشته است، جریانهای نقدی عملیاتی منفی گزارش کرده است و 

 ]نمودار در این جا قرار گیرد[که نتایج آن به شرح زیر است: 

منطقه سودآوری و جریانهای نقدی عملیاتی مثبت، عدم اطمینان وجود درخصوص زمان برگشت شرکت به 

ها تردید اساسی درخصوص توانایی واحدهای تجاری برای ترداوم فعالیرت ایجراد    این عدم اطمیناندارد. 

 کرده است.



 شرکت بره به منظور استمرار عملیا ، واحد تجاری باید افزایش سرمایه دهد. در بیان الزاما  تامین مالی، 

دنبال تامین مالی از طریق ابزارهای بدهی و مالکانه، فروش داراییها و حقروق پیشرنهادی بره سرهامداران     

 بینی نیست.موجود است. نتایج این موضوعا  در زمان حاضر قابق پیش

 

 گیرینتیجه

روزرسانی شرود،  یادآوری این نکته اهمیت دارد که این وضعیت دائماً در حال تغییر است. ارزیابیها باید به

روز برای مثال، ارزیابیهای انجام شده دو هفته قبق از اماای صورتهای مالی، احتمراالً دو هفتره دیگرر بره    

بنابراین، حائز اهمیت است که اطمینان کسب شود تمام قاراوتهای انجرام شرده، فعلری بروده و      نیستند. 

ریخ تایید و تصرویب صرورتهای مرالی(    برمبنای اطالعا  در دسترس در آخرین تاریخ احتمالی )یعنی، تا

 است.

امیدواریم مطالب بیان شده در این مقاله سودمند واقع شود. اکنون بیش از هر زمان دیگری ضررور  دارد  

 که مشتریان، حسابرسان و مشاوران شرکت با یکدیگر ارتباط نزدیک داشته باشند.


