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بحران همه گیری کووید 19 و آثار اقتصادی آن بدین معناست 
که سرمایه گذاران و دیگر ذینفعان بیش از هر زمان دیگری به 

اطالعات مالی باکیفیت نیاز دارند.
حسابداری،  موسسه های  هدف،  این  به  دستیابی  برای 
مراجع انتظام بخشی، سازمانهای عضو فدراسیون بین المللی 
و  توصیه ها  به سرعت  دیگران  و   (IFAC) حسابداران 
مالی  گزارشگری  و  حسابداری  الزامات  درباره  رهنمودهایی 
در دسترس قرار دادند که باید در پرداختن به آثار مالی کووید 
شوند.  گرفته  درنظر  مالی،  صورتهای  آماده کردن  هنگام   19
بسیاری از این منابع از طریق مرکز منابع کووید 19 فدراسیون 

به راحتی در دسترس هستند.
بــرای کمک به تلفیق نکات مهــم این رهنمود، خالصه ای 
از عرصه هــای توجــه که باید درنظــر گرفته شــوند، همراه با 
پیوندهایــی به منابــع مهم در مرکــز اطالع رســانی اینترنتی 

فدراسیون بین المللی حسابداران در زیر آورده شده است.
مســائلی وجود دارد که باید برای گزارشگری سال جاری در 
نظر گرفته شــود، و همچنین مواردی برای سالهای آینده نیز 
وجود دارد. ممکن است بعضی از شرکتها مطابق با استاندارد 
بین المللی حسابداری 34 (IAS 34) با عنوان »گزارشگری 
مالی میــان دوره ای«، در ابتدا آثار مالــی را در صورتهای مالی 
میان دوره ای گزارش کنند، که به احتمال شــامل استفاده بیشتر 
از براوردهای حسابداری خواهد بود. درهرحال، اطالعات باید 
اتکاپذیر بوده و همه اطالعات مالِی بااهمیِت مربوط برای درک 

موقعیت یا عملکرد مالی شرکت به طور مناسبی افشا شود.
همچنین، بســته بــه این که صورتهــای مالی با اســتفاده از 
استانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی (IFRS) تهیه 
 ،(GAAP) شده  باشند یا اصول پذیرفته شده حسابداری ملی

ممکن است تفاوتهایی در رویکرد وجود داشته باشد.

پیامدهای کووید 19 برای 

گزارشگری مالی

S. Gould, C. Arnold   
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شرکتها چگونه باید رویدادهای پس از دوره 
گزارشگری مربوط به کووید 19 را ارزیابی کنند؟

با عنوان   (IAS 10) بین المللی حسابداری 10  استاندارد 
»رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه« شامل الزاماتی برای زمانی 
است که رویدادهای اصالحی )رویدادهایی که شواهدی درباره 
وجود  گزارشگری  دوره  پایان  در  که  می کنند  ارائه  شرایطی 
بر  دال  که  )رویدادهایی  غیراصالحی  رویدادهای  و  داشته( 
شرایطی هستند که پس از دوره گزارشگری پیش آمده است( 
باید در صورتهای مالی منعکس شوند. مبالغ شناسایی شده در 
صورتهای مالی، برای انعکاس رویدادهای اصالحی، اصالح 
تنها  بااهمیت،  غیراصالحِی  رویدادهای  برای  اما  می شوند، 

افشا موردنیاز است.
بــرای تعیین این کــه رویدادهایی کــه پس از پایــان دوره 
گزارشــگری روی می دهند، اصالحی هستند یا غیراصالحی، 
قضاوت الزم اســت. این امر به شــدت به تاریخ گزارشگری و 
حقایق و شــرایط خاص عملیات و زنجیره ارزشــی هر شرکت 
بســتگی دارد. ممکن است الزم باشد با توجه به ماهیت شناور 
این بحران و بی اطمینانیهای موردبحث، تا قبل از تاریخ انتشار 
صورتهای مالی، مدیریت به طور مســتمر ارزیابیها را بازنگری 

و به روزآوری کند.
در مورد دوره های گزارشگری که در 31 دسامبر 2019 یا قبل 
از آن پایــان یافته اند، توافق عمومی وجود دارد که آثار شــیوع 
کووید 19 نتیجه رویدادهایی است که پس از تاریخ گزارشگری 
پیش آمده اند )برای مثال در بریتانیا شــورای گزارشگری مالی 
اعالم کرد که کووید 19 در ســال 2020 برای بیشتر شرکتهای 
بریتانیــا که صورتهای مالی خود را بــرای دوره های مختوم به 
31 دســامبر 2019 تهیــه می کنند، یک رویــداد غیراصالحی 
بوده اســت(. برای تاریخهای گزارشــگری پس از این تاریخ 
)برای مثال برای ســالهای مالی که بــه فوریه یا مارس 2020 
ختم می شــوند(، ایــن احتمال وجود دارد کــه تحوالت کووید 
19 رویدادی مربوط به دوره جاری باشــد که به ارزیابی مستمر 
برای تعیین میزانی که تحوالت پس از تاریخ گزارشــگری باید 

در دوره گزارشگری شناسایی شوند، نیاز دارد.
اگــر مدیریــت به ایــن نتیجه برســد کــه اثــر رویدادهای 
غیراصالحــی بااهمیت اســت، شــرکت باید ماهیــت رویداد 

را افشــا و آثــار مالی آن را بــراورد کند. اگر بــراورد آن به طور 
اتکاپذیر و کّمی میســر نباشــد، باز هم باید یک افشای کیفی 
شامل بیانیه ای که غیرممکن بودن براورد آثار را اعالم می کند، 
انجام شــود. نمونه هایی از رویدادهای غیراصالحی که به طور 
کلی در صورتهای مالی افشــا می شــود شــامل نقض تعهد در 
قرارداد وام، برنامه مدیریت برای ادامه ندادن عملیات یا اجرای 
بازســازی مهم، کاهشــهای درخورتوجــه در ارزش منصفانه 
ســرمایه گذاریهای دردســت، و تغییرات بــزرگ غیرعادی در 

قیمت داراییها، پس از دوره گزارشگری است.

شرکتها چگونه باید تدوام فعالیت را ارزیابی کنند؟
استاندارد بین المللی حسابداری 1 (IAS 1) با عنوان »ارائه 
شرکت  توانایی  ارزیابی  به  ملزم  را  مدیریت  مالی«  صورتهای 
تا  باید  فعالیت  تداوم  ارزیابی  می کند.  فعالیت  تداوم  برای 
تاریخی که صورتهای مالی منتشر می شود انجام شود. ارزیابی 
به دست کم اولین دوازده ماه پس از تاریخ ترازنامه، یا پس از 
نیاز  شاید  اما  می شود،  مربوط  مالی  صورتهای  امضای  تاریخ 

باشد چارچوب زمانی تمدید شود.
بی اطمینانیهــای بااهمیــت که شــک درخورتوجهی درباره 
توانایی شــرکت بــرای ادامه عملیات بر مبنای تــداوم فعالیت 
طرح می کند، باید در صورتهای مالی افشا شود. احتماِل زیادی 
وجود دارد که بسیاری از شرکتهای بزرگ وکوچک، و به ویژه در 
بخشهای اقتصادی خاص، مسائلی در رابطه با موقعیت کنونی 
داشــته باشــند که باید به وســیله مدیریت درنظر گرفته شود. 
عواملی با گستره وســیع وجود دارند که بایــد در قضاوِت تداوم 
فعالیت و پیش بینی های مالی به حســاب گرفته شوند، ازجمله 
ممنوعیتهای ســفر، محدودیتهــا، کمکهای دولتــی و منابع 
ممکن برای تامین مالی جایگزین، سالمت مالی تامین کنندگان 
و مشــتریان و اثر آن بر سوداوری موردانتظار و دیگر نسبتهای 
عملکرد مالِی بااهمیت، شــامل اطالعاتی که نشان می دهد آیا 
نقدینگی کافی برای ادامه عمل به تعهدات در زمان سررســید 

وجود دارد یا خیر.
با توجه به بی اطمینانی درخورتوجه، موارد افشــا باید شامل 
مفروضــات و قضاوتهای درخورتوجهی باشــند که در ارزیابی 
تــداوم فعالبت به کارگرفته شــده اند. ارزیابیهــا به احتمال باید 



13
99

یر 
و ت

اد 
رد

 خ
10

7 
ره

ما
ش

3

شــرایط احتمالی مختلف با مفروضــات متغیر را دربر بگیرد که 
می تواند برای درنظر گرفتن ماهیت در حال رشد بی اطمینانیها، 

به روزآوری شود.
مدیریت بایــد آثار موجــود و پیش بینی شــده کووید 19 بر 
فعالیتهای شــرکت و تناســب اســتفاده از مبنای تدوام فعالیت 
را ارزیابــی کنــد. اگــر تصمیم گرفته شــده که اموال شــرکت 
تبدیل به نقد شــود یا تجارت متوقف شود، یا شرکت هیچ چاره 
واقع بینانه ای به جز انجام این کار نداشــته باشــد، دیگر مبنای 
تــداوم فعالیت وجود نــدارد و صورتهای مالی بایــد بر مبنای 

دیگری مانند مبنای انحالل تهیه شود.

دیگر آثار درخورتوجه برای حسابداری و 
گزارشگری که باید ارزیابی شوند کدامند؟

در طول سال 2020، شرکتها باید همه حسابها در عرصه هایی 
بازنگری  را  هستند  براورد  و  قضاوت  بی اطمینانی  مشمول  که 
کنند. استفاده از اطالعات پیش بینی شده در ارزیابی گستره ای از 
آثار افزون بر تداوم فعالیت، فراگیر است؛ ازجمله، کاهش ارزش 
و  موردانتظار،  اعتباری  زیانهای  غیرمالی،  و  مالی  داراییهای 

بازیافت پذیری داراییهای مالیاتی انتقالی به آینده.
اندازه گیری ارزش منصفانه

افشای  موارد  بر  منصفانه،  ارزش  اندازه گیری  در  تغییر 
مالی  گزارشگری  بین المللی  استاندارد  به وسیله  الزام شده 
منصفانه«  ارزش  »اندازه گیری  عنوان  با   (IFRS13)  13
و  ارزشیابی  فنون  تا  می کند  ملزم  را  که شرکتها  می گذارد،  اثر 
و  منصفانه  ارزش  اندازه گیری  در  استفاده شده  دروندادهای 

مفروضات  در  تغییر  به  ارزشیابی  حساسیت  میزان  همچنین 
درک  در  را  استفاده کنندگان  باید  افشا  موارد  کنند.  افشا  را 
اندازه گیری  هدف  برای   19 کووید  گرفته شدن  درنظر  احتمال 
که  است  این  مهم  سوال  یک  سازد.  توانمند  منصفانه  ارزش 
کدام شرایط یا مفروضات متناظر، در تاریخ گزارشگری برای 
شرکت کنندگان در بازار، شناخته شده یا شناسایی پذیر بوده اند.

برای ســال 2020، اندازه گیریهــای ارزش منصفانه به ویژه 
بــرای ابزار مالــی و ســرمایه گذاری در امالک بایــد بازنگری 
شــود، تا اطمینان پیدا شود که ارزشــها منعکس کننده شرایط 
در تاریخ ترازنامه هســتند. این شامل اندازه گیریهای بر مبنای 
دروندادهای غیرقابل مشــاهده است که نشان می دهد شرکت 
کنندگان در بازار در انتظارات خود از جریانهای نقد آینده مربوط 
به دارایی یا بدهی در تاریخ گزارشــگری، چگونه اثر کووید 19 

را درنظر گرفته اند.
در محیط کنونی، نوســان قیمتهــا در بازارهای مختلف نیز 
افزایش یافته است. این موضوع بر اندازه گیری ارزش منصفانه 
اثر می گذارد، به صورت مستقیم، اگر ارزش منصفانه بر اساس 
قیمتهای بازار تعیین شود )برای مثال، در مورد سهام یا اوراق 
بدهی که در یک بازار فعال معامله می شــود(، یا غیرمستقیم، 
برای مثال اگر روش ارزشــیابی بر مبنای دروندادهایی باشــد 
کــه از بازارهای پرنوســان مشــتق می شــوند. بنابراین، باید 
توجه ویژه ای به پیش بینی قیمت کاالیی معطوف شــود که در 

نتیجه گیری ارزش منصفانه استفاده می شود.
کاهش ارزش داراییهای غیرمالی 

با عنوان   (IAS 36) بین المللی حسابداری 36  استاندارد 

بحران همه گیری کووید 19 و آثار اقتصادی آن

به این معناست که سرمایه گذاران و دیگر ذینفعان 

بیش از هر زمان دیگری

به اطالعات مالی باکیفیت نیاز دارند
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دارائیها  ارزش  کاهش  برای  الزاماتی  دارائیها«  ارزش  »کاهش 
مربوط  استانداردهای  دیگر  آن،  بر  افزون  دارد.  غیرمالی 
ازجمله  شوند،  گرفته  درنظر  مدیریت  براوردهای  برای  باید 
با عنوان   (IAS 16) بین المللی حسابداری 16  استاندارد 
بین المللی  استاندارد  تجهیزات«،  و  ماشین االت  »اموال، 
»قراردادهای  عنوان  با   (IFRS 16)  16 مالی  گزارشگری 
 (IAS 37) بین المللی حسابداری 37  استاندارد  و  اجاره« 

با عنوان »ذخایر، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی«.
اســتاندارد بین المللی حســابداری 36 تضمیــن می کند که 
مانــده داراییهــای شــرکت بیش از مقــدار بازیافتنی نیســت 
)ارزش منصفانه پس از کســر هزینه هــای کنارگذاری یا ارزش 
استفاده شــده هر کدام بیشتر( و شــرکتها را ملزم می کند وقتی 
نشــانه ای از کاهش ارزش دارایی در تاریخ گزارشــگری وجود 
دارد، آزمونهــای کاهــش ارزش را انجام دهند. نشــانگرهای 
کاهش ارزش شامل تغییرات درخورتوجه با اثر منفی بر شرکت 
که طی دوره گزارشــگری به وقوع پیوسته باشد، یا به زودی در 
بازار یا محیط اقتصادی که شرکت در آن فعالیت می کند، روی 

خواهد داد.
بین المللی  استاندارد  الزامات  مشمول  داراییهای  دامنه 
اموال،  شامل  داراییها  این  است.  گسترده   36 حسابداری 
مبلغ  یا  تمام شده  بهای   )برمبنای  تجهیزات  و  ماشین االت 
بهای   )برمبنای  نامشهود  داراییهای  تجدیدارزیابی شده(، 
داراییهای  سرقفلی،  تجدیدارزیابی شده(،  مبلغ  یا  تمام شده 
باشد(،  تمام شده  بهای  برمبنای  )اگر  استفاده  حق  دارای 
تمام شده  بهای  مبنای  بر  )اگر  امالک  در  سرمایه گذاری 
و  باشد(  تمام شده  بهای  برمبنای  )اگر  زنده  داراییهای  باشد(، 
سرمایه گذاری در مشارکتهای خاص و واحدهای وابسته که با 

استفاده از روش ارزش ویژه حساب شده باشد.
شــرکتها باید ارزیابی کنند که آیا اثر کووید 19 به طور درونی 
منجر به کاهش ارزش دارایی شــده است یا خیر. برای بیشتر 
شــرکتها، آثار اقتصادی به احتمال زیاد منجر به آزمون کاهش 
ارزش بــرای داراییهای با عمر طوالنی و گروه  ســایر داراییها 
خواهد شد. انتظار می رود که براورد جریانهای نقد و سودهای 
آینده به میزان زیادی زیرتاثیر آثار مســتقیم و غیرمستقیم قرار 

بگیــرد. کاهش ارزش دارایــی همچنین ممکن اســت مقدار 
بدهیهای مالیاتــی انتقالی به آینده را کاهش داده و معافیتهای 
مالیاتی جدید ایجاد کند. شناســایی و ارزیابی و تجدیدارزیابی 
مســتمر برای درک گســتره نیاز برای شناســایی و دوره آن، 

ضروری خواهد بود.
اســتاندارد بین المللی  تابــع  ارزشــیابی موجــودی کاال 
کاال«  »موجــودی  عنــوان  بــا   (IAS 2)  2 حســابداری 
اســت، و موجــودی کاال براســاس اقــل بهای تمام شــده و 
در  می شــود.  اندازه گیری   ،(NRV) خالص ارزش بازیافتنی 
محیط کنونی، محاســبه خالص ارزش بازیافتنی به احتمال زیاد 
به روشها یا مفروضات تفصیلی تر نیاز دارد، برای مثال، شرکتها 
ممکن است به دلیل فروش کمتر، مجبور باشند موجودیها را به 
هزینه منظور کنند. زیانهای کاهش ارزش میان دوره موجودی 
کاال باید در میان دوره ای منعکس شــود کــه اتفاق می افتد، و 
بازیابــی بعدی انها به عنوان ســود دوره های بعدی شناســایی 

می شود.
اندازه گیری ارزیابیهای زیان اعتباری موردانتظار 

اثر کووید 19 بر ریسک اعتباری در بخشهای اقتصادی مختلف 
شدیدتر و سریعتر خواهد بود. هیئت استانداردهای بین المللی 
حسابداری (IASB) سندی در پاسخ به پرسشهای مرتبط با 
 (IFRS 9 به کارگیری استاندارد بین المللی گزارشگری مالی
(9 با عنوان »ابزار مالی« منتشر کرده است که شرکتها را ملزم 

رویدادهای  درباره  پشتیبانی پذیر  و  معقول  اطالعات  می کند 
گذشته، شرایط کنونی، و پیش بینی شرایط اقتصادی آینده را 
طریق  از  منصفانه  ارزش  اساس  بر  که  مالی  داراییهای  برای 
اعتباری  زیان  ارزیابی  در  نشده اند،  اندازه گیری  سودیازیان 
موردانتظار (ECLs) منظور کنند. چنین ارزیابی باید بر مبنای 
اطالعات  برای  اصالح شده  و  گزارشگری  تاریخ  در  اطالعات 

بعدی موجود باشد.
ریســک اعتباری بیشــتری که بانکها و وام دهنــدگان با آن 
روبرو هســتند، مربوط اســت به اعطای وام به وام گیرندگانی 
که در بخشــهای اقتصادِی به شــدت متاثر از کرونا قرار دارند. 
الزم اســت بر اســاس زیان اعتباری موردانتظــار، برای تمام 
عمر باقیمانده ابزار مالی ذخیره براورد شــود، مانند وامهایی که 
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به وام گیرندگانی داده شــده که ریســک اعتباری آنها به میزان 
درخورتوجهی نسبت به زمان دادن وام، افزایش داشته است.

مراجع انتظام بخشــی ازجملــه مرجع بورسها و بازارهای 
اروپا (ESMA) در حال انتشــار رهنمود هســتند تا به کمک 
آن اطمینان به دســت آید که شــرکتها به طور صادقانه زیانهای 
اعتبــاری موردانتظار را ارائــه کرده اند و اســتاندارد بین المللی 
گزارشــگری مالی 9 را به صــورت یکنواخت بــه کار گرفته اند. 
اندازه گیری زیــان اعتباری موردانتظار برای شــرکتهای همه 
صنایــع غیراز خدمات مالی کاربــرد دارد، اما مالحظات خاص 
و رهنمود زیان اعتباری موردانتظار برای وام دهندگان و بانکها 

هم موجود است..
زیان اعتبــاری موردانتظار، مبلغ احتمال موزونی اســت که 
به وســیله ارزیابی گســتره ای از نتایج ممکن تعیین می شــود. 
افشای کیفی و کّمی اســتفاده کنندگان از صورتهای مالی را در 
درک اثر ریســک اعتباری بر مبلــغ، زمان بندی و بی اطمینانی 
جریانهای نقــد آینده توانمند می ســازد. این، شــامل مبنای 

دروندادها و استفاده از مفروضات و فنون براورد می شود.
حسابداری مصون سازی 

مدیریت  راهبرد  از  قسمتی  به عنوان  است  ممکن  شرکت 
ریسک خود، مطابق با استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 9 

با عنوان »ابزار مالی«، حسابداری مصون سازی را به کار گیرد.
کوویــد 19 ممکــن اســت احتمــال رویــداد یــک مبادله 
بــر  یــا  داده  کاهــش  را  پیش بینی شــده مصون سازی شــده 
زمان بنــدِی آن اثــر بگــذارد. درنتیجه، ممکن اســت معیار 
حســابداری مصون سازی در اســتانداردهای گزارشگری مالی 
کاربردپذیر، دیگر محقق نشود، برای مثال، وقتی دارایی مالی 
مصون سازی شــده ازنظر اعتباری کاهــش ارزش پیدا کند. اگر 
مبادله پیش بینی شده مصون سازی شــده دیگر احتماِل باالیی 
برای وقوع نداشــته باشــد، حســابداری مصون سازی متوقف 
می شــود و سودیازیان انباشته ابزار مصون سازی باید دوباره در 
ردیف سودیازیان طبقه بندی شود. اقالم مصون سازی شده در 
مصون سازی جریان نقد که ممکن اســت از همه گیری کووید 
19 تاثیر بپذیرد شــامل این موارد است: حجم فروش یا خرید 
که به کمتر از ســطوحی که در ابتدا پیش بینی شده بوده کاهش 
پیدا کند؛ انتشار بدهی برنامه ریزی شده که به تاخیر افتاده یا لغو 

شــده، به ترتیبی که پرداختهای بهره به کمتر از سطوحی که در 
ابتدا پیش بینی شده بود، کاهش پیدا کند؛ تحصیل یا واگذاری 

شرکت که به تعویق افتاده یا لغو شده است.
همچنین ممکن است افشای بیشتر نیز موردنیاز باشد. برای 
 (IFRS 7) 7 مثال، استاندارد بین المللی گزارشگری مالی
با عنوان »ابزار مالی: موارد افشــا«، افشــای تاخیر پرداخت و 
نقض وامهای پرداختنی، سودوزیانهای ناشی از قطع شناخت یا 
اصالح، و هرگونه تجدیدطبقه بندی اندوخته مصون سازی شده 
جریان نقد که ناشی از جریانهای نقدی مصون سازی شده آینده 
اســت که دیگر انتظار وقوع آنها نمی رود. موارد افشــا شــامل 
داده های کّمی، برای مثال درباره ریسک حال شدن، و افشای 
مشــروح می باشــد، برای مثال این که ریسک چگونه مدیریت 

شده است.
دیگر مالحظات

نام  آنها  از  باید  که  گزارشگری  و  حسابداری  مالحظات  دیگر 
برد، در مرجعهای زیر پوشش داده شده اند و شامل شناسایی 
)مرتبط  است  مابه ازا  متغیر  به  مربوط  قرارداد  اصالح  و  درامد 
 (IFRS  15 مالی  گزارشگری  بین المللی  استاندارد  با 
اگرچه  با مشتریان«(.  قرارداد  از  با عنوان »درامد حاصل   15)

ممکن  دهد،  روی  که  می شود  گرفته  به حساب  زمانی  درامد 
از  حاصل  درامد  اندازه گیری  در  مدیریت  مفروضات  است 
کاالها و خدماتی که تاکنون تحویل داده شده نیز زیرتاثیر قرار 
افزایش  به  منجر  می تواند  تقاضا  کاهش  مثال،  برای  گیرد. 
کاهش  قیمت،  درمورد  بیشتر  امتیاز  موردانتظار،  برگشتیهای 
تخفیف مقدار خرید، جریمه برای تحویل دیرهنگام، یا کاهش 
در قیمتهایی که برای مشتری فراهم می گردد، بشود. شرکت 
ممکن است حقوق الزم االجرا یا تعهدات قراردادی با مشتری 
را اصالح کند، مثل اعطای امتیاز قیمت که در آن الزم است در 
نظر گرفته شود که امتیاز ناشی از حل تغییری بوده که از ابتدای 
قرارداد وجود داشته یا به اصالحی مربوط می شود که حقوق و 

تعهدات طرفین را تغییر داده است.
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