
 

 

 

 صورتهای مالی تاثیرات ویروس کرونا بر 

مدتی است که ویروسی به نام کرونا در تمامی رسانه های دنیا بعنوان مهمترین کلمه و تیتر خبری در کانون توجه قرار گرفته و 

 نداره چون به جهات مختلف زندگی روزمره همه را تحت تاثیر قرار داده است.این موضوع اصال هیچ جای تعجبی 

مردم نمی توانند به سرکار بروند ، مدارس و دانشگاهها تعطیل شده ، بسیاری مغازه ها تعطیل شده ، برخی از شرکتها نیمه 

ز کشورها اقدامات متفاوتی را برای برخی به فکر تعدیل نیرو می باشند. دولتهای مختلف در بسیاری ابه جهت آن تعطیل و 

 ورتهای مالی تاثیر زیادی می گذارد.صجلوگیری از شیوع این ویروس انجام داده اند و این اقدام ها در قالب عددی به 

تاثیر ع باند و برخی دیگر از فعالیتها به تس فعالیتهای تجاری را محدود کرده وررای جلوگیری از شیوع سریع این ویدولتها ب

 این ویروس تحت تاثیر شدید قرار گرفته اند و رو به تعطیلی رفته اند.تقیم مس

بسیاری از شرکتها تولید درآمدشان ، یا دچار وقفه و کاهش شده و یا مستقیما در حقیقت می توان این چنین تعبیر کرد که 

مانده و مجدد ماه آینده زنده  21انند در متوقف شده است. بنابراین سوالی که مطرح می شود این است که آیا این شرکتها می تو

 ؟به فعالیت عادی خود ادامه دهند

دوام تو با موضوع پیش آمده چارچوب مفهومی ، واحد تجاری صورتهای مالی را با فرض نگرانی از آینده باید تهیه کند  سبراسا

 ی منعکس گردد. فعالیت در آینده قابل پیش بینی نیست. به نظر در صورتهای مالی باید این نگران

 به عبارت دیگر باید به این سواالت پاسخ داده شود که :

 ؟استاز نظر مالی قوی شرکت آیا  -2

 آیا دارایی های شرکت از کیفیت باالیی برخوردار می باشد؟ -1

 ماه آینده به بقاء خود ادامه دهد؟ 21آیا شرکت قادر است تا  -3

 پیدا کرد؟ آیا می توان منابع جایگزین برای تامین اعتبار شغلی -4

 نانباید فراموش کرد که حتی اگر اقدامات و فعالیت های شرکت مستقیما با این ویروس ارتباط نداشته باشد، ممکن است مشتری

در نتیجه ضرر اعتباری آنان به ما است ؛ در پرداخت های دیون به معنی اختالل و اشکال شرکت تحت تاثیر باشند و این امر 

 (33 – 33استاندارد حسابداری  - IFRS 9.5.5.17aپیش بینی شده در دارایی های مالی باید مدنظر قرار بگیرد. )مطابق 

شرایط فعلی و پیش بینی شرایط اقتصادی آینده در تاریخ  –به نظر باید اطالعات منطقی و حمایتی را در مورد وقایع گذشته 

. اگر شما مطالبات تجاری داشته باشید که مشاغل و جریان وجوه نقد آنها به سختی تحت تاثیر این ویروس گزارش در نظر گرفت

 .صورت های مالی شناسائی کنیمدر می بایست اندازه گیری ضرر و زیان مورد انتظار را ، باشد واقدامات مربوط به آن قرار گرفته 

 بعنوان مثال :

فعالیتش تحت تاثیر کرونا قرار داشته باشد با توجه ( M)طلب داشته باشد و آن شرکت  Mواحد از شرکتی  H 2111اگر شرکت 

بدهکار درآمدش را از دست می دهد  با این اوصاف شرکتبه وضعیت فراگیری این ویروس دولت دستور به تعطیل کردن داده 



 

 

سناریو  3ن در ارزیابی صورت های مالی براین اساس مدل های آماری سناریوهای همه گیر تهیه می کنیم و توسط کارشناسا

 آماده می کنیم.برای شرکت بدهکار 

A.  این بیماری ظرف مدت یک ماه به پایان می رسد و فعالیتها مجدد به حال عادی خود برمی گردند در این حالت

زیرا  کاهش درآمد را متحمل می شود و این کاهش در توانایی پرداخت کامل بدهی تاثیر گذار نیست %21مشتری 

تخمین می  %21وضعیت مالی ایشان پایدار خواهد بود. با این حال مدلهای آماری همه گیری احتمال این پیشرفت را 

 زنیم.

B.  ماه به طول می انجامد و پس از آن شرکت بدهکار مجدد بازگشایی می شود. در این  3این بیماری زمانی بیش از

خواهد برد اما هنوز هم می تواند بهبود یابد و احتمال دارد شما حالت مشتری از کاهش قابل توجهی در درآمد رنج 

 می باشد. %31از مطالبات را از دست دهید)مطالبات مشکوک االوصول( احتمال این سناریو  31%

C.  سال مجدد به فعالیت خود ادامه دهد. در  2این بیماری وحشتناک خواهد بود و شرکت بدهکار تنها می تواند پس از

تخمین  %21بدهکار ورشکسته می شود. با این وجود شما قادر خواهید بود مقداری از مطالبات خود که  چنین حالتی

می  %11ضرر که احتمال این سناریو  %01زده می شود را پس از فروش دارایی های بدهکار به دست آورید یعنی 

 باشد.
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واحد  121بود ضرر و زیان مورد انتظار چنین  که اگر  در اینجا ، ما تنها محتمل ترین نتیجه احتمالی را در نظر نمی گیریم

واحد شناسائی  301مورد انتظار را  کلیه سناریوها را وزن می کنیم و ضررجمع جبری ما ولی در حالت صحیح خواهد بود. 

 .می کنیم

ر همه گیدر نتیجه اقدامات و  ضرر و زیان مورد انتظارمحاسبه  وسیلهاین یک مثال بسیار ساده از ترکیب اطالعات جدید به 

 در این خصوص       .داریم سروکار ها عدم قطعیت ها و تخمین همانطور که می بینید ، ما با بسیاری از ویروس است. روناک

 سندی را منتشر کرد که راهنمایی کوتاهی در مورد این موضوع ارائه می دهد. IFRSبنیاد 

بر روی صورتهای  Covid-19همانگونه که بسیاری از اساتید و همکاران محترم حرفه در مقاالت گوناگون اشاره کرده اند تاثیر 

وان منحصر نمی گردد و می ت و شناسائی ریسک های حاکم در گزارشات مالی تنها به اختالالت اعتباری و یا ارزیابی تدام فعالیت

 به اثرات این ویروس بر روی بخشهای دیگری از صورتهای مالی اشاره کرد. 



 

 

 در اینجا لیست کوتاه سایر موارد بالقوه آسیب دیده آورده شده است:

  : ید.نشاید الزم باشد که به هرگونه برنامه بازسازی یا مفاد قراردادهای سنگین فکر کبررسی قراردادها بلند مدت 

  : مختلف کاهش یابد ، فقط به این دلیل که برخی از آنها  هایموجودی انواع شاید ارزش کاهش ارزش موجودیها

ممکن است دارای مدت انقضا باشند )و شما به دلیل تعطیلی قادر به فروش آنها نیستید( یا مشتریان مایل به صرف 

 چون درآمد کمتری دارند.هستند کمتری  )خرید( هزینه

 برخی از مشتریان پول کافی برای تحقق تعهدات قرارداد خود را ندارند و این می تواند منجر ان تولید وجه نقد : جری

 به خاتمه زودهنگام قراردادها ، اصالح قراردادها ، تغییر در مالحظات متغیر و غیره شود.

  : اخت اجاره نامه برای سهولت در زندگی در بعضی موارد اجاره دهنده ها ممکن است نیاز به تغییر برنامه پرداجاره

 این مستاجران خود داشته باشند ، یا فقط به این دلیل است که دولت از آنها خواسته است تا مدتی اجاره اجاره را نگیرند.

  متغیر اجاره پرداخت برای حسابداری یا حسابداری اجاره شود.اصالح  به منجر تواند می

 سرمایه گذاریها 

 و ... دارائیهای ثابت 

ع د داشت ، بنابراین باید از وجود این وقاینکه بیشتر این وقایع تأثیر معناداری بر صورتهای مالی خواه تصور می شودبا این حال 

 .زدتخمین آنها را تا تأثیر مالی  ردو سعی ک شتپرده بردا

  وقایع تأثیرگذار بر تجارت شما چیست؟حال باید پاسخ داد که 

 است؟تاثیر گذار یا خود شیوع ویروس آ 

  ؟کرده استبرای جلوگیری از گسترش اعمال که دولت یا اقداماتی 

 

 محمد احمدی  کننده : نظیمت

 (HPMMGroupشریک و مدیر موسسه حساب پردازان معاصر ماندگار) سمت :

نعت و تجارت اتاق انجمن حسابداران خبره ایران ، انجمن مدیران مالی حرفه ای ایران ، عضو اتاق فکر کمیسیون ص عضویت :

 ایران  –بازرگانی آلمان 

 کانالهای ارتباطی : 

 www.hpmgroup.coوب سایت : 

 Ahmadi.m@hpmgroup.coپست الکترونیک : 
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