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و تعطیلی گسترده ی   (COVID 19)در شرایط شیوع کرونا ویروس 

فعالیت های اقتصادی، الزم است در هنگام حسابرسی، نکات و مواردی

که منتج از این وضعیت می باشد در رسیدگی ها و گزارش های

.حسابرسی مد نظر قرار گیرد
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عدادی تعطیلی گسترده کسب و کارها، محدودیت های تردد در شهر ها و بین شهرها ، از بین رفتن ت

ی از مشاغل و کاهش قدرت خرید عمومی بدلیل فقدان کسب و کار مستمر و پایدار برای گروه

ی کسب زیاد از مردم سبب می شود که وضعیت اقتصادی بنگاه های اقتصادی تغییر کند، دورنما

رباره ی و کار در آینده ی قابل پیش بینی متاثر از این وضعیت گردد و ناامنی اقتصادی و ابهام د

.پی آمد های مالی فعالیت ها فراگیر شود

بخشی از این. رئوس مواردی که الزم است در رسیدگی ها به آن توجه شود در زیر ارائه می شود

.مطالب نیازمند توضیح و تشریح و نیز تعیین روش اجرا در کارهای مختلف می باشد
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تعیین ریسک در مرحله ی برنامه ریزی

امه ریزی، نکات زیر به عنوان ریسک شناسایی در برنامه ی حسابرسی، در هنگام تهیه ی کاربرگ برن
ین چنانچه از فرمول های اندازه گیری ریسک استفاده می شود ، وزن ا. بایستی گنجانده شود

:ریسک در ریسک کلی اندازه گیری شود
ریسک سالمت کارکنان •
ماه آینده3ریسک باز بودن و ادامه ی کار واحد مورد رسیدگی حداقل در•
ریسک برقرار بودن بازار موضوع فعالیت واحد مورد رسیدگی •
نقدی ریسک اعتباری مشتریان خصوصا در شرایطی که واحد مورد رسیدگی ناچار به فروش غیر•

و مدت دار با تخفیف شود
ریسک اعتباری واحد مورد رسیدگی در قبال مشتریان و موسسات مالی و اعتباری •
ریسک تدارک موجودی ها و ملزومات مورد نیاز •
ریسک برقراری و پایداری زنجیره ی تامین•

حسب مورد و متناسب با نوع فعالیت واحد مورد رسیدگی 19سایر ریسک های مرتبط با کووید 
.بایستی اضافه شود
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بازبینی برنامه و بودجه ی مالی

Financialمالییبرنامهدارایرسیدگیموردواحدچنانچه• Planکنترلبایستی،باشد
.باشدشدهانجامبازبینیبرنامهایندرکهشود

Forward-lookingجلوبهرونقدیهایجریانرسیدگیموردواحداستالزم• Cash Flow

.باشدکردهبرآورد
کاروکسبیکسالمتفاکتورهایازیکیاقتصادی،نامناسبشرایطدرکهکنیدتوجه•

موجبلزومادریافتنیهایحسابماندهوحسابداریسود.استنقدیمثبتجریانوجود
.شدنخواهدشرکتبقای

اطالعاتمحدودیتموجبتواندمینقدیجریانبرآوردهایاینفقدانصنایع،برخیدر•
.باشداتکاقابل

دراستالزم،کردهتهیهقضاوتوبرآوردبراساسرابودجهوبرنامهشرکتچنانچه•
ودیلتعگرفتهشکلآتیهایرویداداساسبرکهسناریوهاییحتیوهاقضاوتوبراوردها
رویدادبرایذخیرهبرآوردوEPSبرآوردهایموارداینجملهاز.گیردصورتبازنگری
.باشدمیگذشتهتعهدآور
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بازیافت ارزش دارایی و کاهش ارزش دارایی ها

یلی ها ارزش های تاریخی در شرایط کنونی ممکن است که متاثر از وضعیت نزول اقتصادی ، تعط•
.و از دست رفتن بازار فروش محصوالت شرکت مورد رسیدگی، باشد

از مهمترین نکات مورد توجه، نگاه رو به جلو به ارزش دارایی های با عمر بلند مدت همانند •
کی به اینگونه دارایی های غیر مالی مت. دارایی ثابت ، دارایی های نامشهود و انواع سرقفلی است

الگوهای فراهم بودن و ورود جریان های نقدی است که خود متاثر از ابهام وعدم قطعیت مواردی
.است که قبالً تداوم آن ها به عنوان پیش فرض بوده است

بموجب استاندارد حسابداری ایران الزامی Impairmentانجام آزمون های کامل کاهش ارزش •
رسی تنها در شرایطی که در سال مالی قبل چنین آزمونی انجام شده باشد، می توان با بر. است

نان عوامل درونی و برونی، نسبت به تحقق یا احتمال قریب به یقین تحقق کاهش ارزش اطمی
.حاصل نمود

.  فقدان اطالعات الزم و عدم انجام این آزمون، می تواند یک شرط در گزارش حسابرسی باشد•
واهد عدم توجه به آن نیز، به احتمال زیاد مورد ایراد کنترل کیفی جامعه و نیز موسسه واقع خ

.شد
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بررسی روش های حسابداری دارایی های مالی

هانآبنیادیمفروضاتودفاترومالیهایصورتمبالغوارقامصحتفرضکنونی،خاصشرایطدر
:شاملتوجهموردمواد.شودحاصلاطمینانآنصحتازوشدهبررسیدوبارهباید

.دباشیهادارایی(برآوردیارزشیابازارارزش)یامنصفانهارزشکاهشقرائنوشواهددنبال•
اسبهمحراموارداینبایدرسیدگیموردواحد.کنیدکنترلراهاداراییبازیافتنیارزشخالص•

.نمایدمجدد
یدجدشرایطپرتودررابهاداراوراقومالکانهحقوقدرگذاریسرمایهبازیافتنیارزشخالص•

.نماییدبررسی
دوجوآنبرایفعالیبازاریاشوندنمیمعاملهبهاداراوراقبورسدرکههاییگذاریسرمایه•

ای)رشدروندوآوریسودالگوهایشودمیتوصیه.نمایدمیایجاددررسیدگیابهامیندارد،
.کنیدبررسیراهاآنقیمت(کاهش

ردراگذاریسرمایهایننقدیجریانودرآمدهایبینیپیشبخواهیدرسیدگیموردواحداز•
.اشدبمیفراهموشدهبازنگریاحتماالًاطالعاتاینبورسیهایشرکتدر.بگذاردشمااختیار
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بررسی روش های حسابداری دارایی های مالی

.بگیریدنظردربایستیخودکاردررانظراظهارورسیدگیدرمحدودیتوجود•
ارانبدهکبازپرداختتواناییاستالزم.استریسکپرهایحوزهدیگرازدریافتنیهایحساب•

الزومجدیدشرایطدراستممکنحسابیخوشقبلییسابقه.شودبرآوردوبررسیمجدداً
.باشددادهدستازراخوداعتبار

دهعهایحسابشدننکولفرضباواقتصادینزولشرایطدرسفتهوچکهمانندوثایقوجود•
نقدیتقابلتواندمیملکیوثایقحتی.شودمیوثایقایناعتباریبیموجببازار،درزیادیی

.باشدنداشتهراضبطیاشوندگی
ودباشدادهانجاممجددبررسیبدهکارانتمامییبارهدررسیدگیموردواحدنماییدکنترل•

.باشدگرفتهقرارتوافقموردبازپرداختسررسیدتجدیدمقتضیموارددرترجیحا
یزمرهدربدهکارشرکتوجودمطالبات،سوختیسابقهفقدانهماننداظهاراتیبهتوجه•

اناطمینوایحرفهتردیدازعدولموجبمطالباتسوختبامدیرانمخالفت،گروههایشرکت
.شدخواهدحسابرسیدرمشکلموجبواستسبببدون

8



بررسی روش های حسابداری دارایی های مالی

انواعلشکبه)دیناوراقیبهرهواصلبازپرداخت،بانکیوامهماننددیونبازپرداختتوانایی•
.استتوجهقابلنکاتجملهاز(بهاداراوراق

برایکااتقابلمبناییشود،تهیهکنونیشرایطدروشدهبازنگریکهجلوبهرونقدیجریان•
.باشدمیرسیدگی

.استتهداشمذاکراتیطلبکارانبافرصتاخذوسررسیدتجدیدبرایشرکتآیاکنیدبررسی•
هرگونهمالیهایهایصورتدردارد؟انعکاسموارداینمدیرههیاتجلساتصورتدرآیا

.شودافشابایدسررسیدتجدیدبرایاقداموتعهداتایفایمشکل

بازسازییاآیندهدرداراییآوریجمعطرحهمانندآتیبدهیدارایشرکتکهشرایطیدر•
ابوکارانهمحافظهروشبهبخواهیدرسیدگیموردواحدازباشد،میآنوامثالزیستمحیط

اندهمباقیبهنسبتمحاسباتبازدهواقتصادیرشدبرایبراوردیجدیدهاینرخازاستفاده
هایصورتدراستالزممحاسبهتجدید.کندارائهراآنفعلیارزشوکندمحاسبهرابدهی
.شوددادهنشانمالییوهزینهاستهالکبرآنمالیاثروشودافشامالی
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بررسی روش های حسابداری دارایی های مالی

آیا شرایطی وجود دارد که این قراردادها و تعهدات. قراردادهای کاری با مشتریان بررسی شود•
رکت به آتی بازنگری شده یا دردست بازنگری باشد؟ اطمینان حاصل کنید که تعهدات کاری ش

چنانچه در میزان ، زمان وارزش آن تعدیلی صورت گرفته ، این موارد . قوت خود باقی است
.بایستی رسیدگی شود

بر در خصوص پیمانکاری ها و یا زمانی که درآمد بصورت تدریجی شناسایی می شود این موارد•
.درامد دوره ی جاری وظرفیت کسب درامد آتی موثر است

بخشی از ممکن است. در قراردادهای کار با کارکنان بررسی کنید آیا تغییری صورت گرفته است•
آن در قالب اثر مالی. مزایا یا طبقه ای ازحقوق مکتسبه ی کارکنان تقلیل یا تعلیق یافته باشد

اثر هزینه های پرسنلی دوره ی مورد رسیدگی ، مزایای پایان کار و نیز تعهدات آتی ممکن است
.داشته باشد
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بررسی روش های حسابداری دارایی های مالی

میثبتشدهتعریفمزایایقالبدرراخدمتپایانمزایایرسیدگیموردواحدچنانچه•

.باشدمیقراردادتعدیلهرگونهتاثیرتحتتعهداتاینفعلیارزشمحاسباتکند،

.باشدهگرفتقرارتاثیرتحتکنونیشرایطدرتواندمیهاموجودیبازیافتنیارزشخالص•

،وشنپروموتخفیفقالبدرخریدارانبهانگیزشیمزایایدادنبه،اجبارفروشقیمتکاهش

ارزشبرکهاستعواملیازتکمیلدرجریانکاروهاموجودیتبدیلیهزینهافزایش

.دارداثرهاموجودی
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تداوم فعالیت

مر مفید تحقق دارایی ها و تصفیه ی بدهی ها در طی ع"به یاد داشته باشیم تداوم فعالیت به معنی 
صرف اینکه مدیران قصد ندارند واحد تجاری را متوقف کنند و یا . می باشد"دارایی ها 

رض طلبکاران از دادگاه توقف فعالیت را درخواست نمی نمایند، الزاما به معنای برقرار بودن ف
.تداوم فعالیت نیست

:در رسیدگی موارد ذیل بایستی در نظر گرفته شود

دن قرائنی از وجود مشکالت در اداره ی شرکت ، کمبود شدید یا فقدان نقدینگی ، کوچک ش•
رد بازار فعالیت در داخل و یا خارج کشور، کاهش سهم از بازار ، کاهش موقعیت اعتباری واحد مو

ورت غیر رسیدگی بنحوی که بر فعالیت جاری یا برنامه های توسعه اثر بگذارد، لزوم فروش بص
اال و نقد یا با شرایط سهل تر برای مشتریان ، وجود مشکل یا وقفه درزنجیره ی تامین مواد و ک

خدمات، وجود مشکل در حفظ سطح فروش و خریداران کنونی باید در رسیدگی و اظهارنظر 
اسخ به کاربرگ های حسابرسی باید حاوی پ. نسبت به تداوم فعالیت مورد توجه دقیق قرار گیرد

.این سواالت باشد
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تداوم فعالیت

قابل بایستی رسیدگی شود که آیا تعهدات قراردادی واحد مورد رسیدگی در یک سال آینده•

. اجرا و ایفا می باشد

یان را هرگونه ناتوانی می تواند موجبات توقف فعالیت شرکت و مواجهه با شکایت و ضرر و ز•

.در پی داشته باشد

وجه وضعیت نقدینگی ، اعم از واقعی و براورد شده در آینده ی نزدیک، از فاکتور های قابل ت•

.است
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رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه

بهمن ) 2020در ایران و در جهان از اواخر ماه فوریه )19کووید (با توجه به شیوع کرونا ویروس 

کر شد و تعطیلی گسترده ی کسب و کار ها ، باید بررسی کرد رویدادهای مهمی که قبالً ذ( 1398

.آیا بر واحد مورد رسیدگی اثر داشته یا خیر

خود را نشان نداده و بعداً مشخص شده، باید اطمینان حاصل 1398این اثر چنانچه تا پایان سال 

شده کنید که ناشی از وقوع رویداد قبل از پایان سال مالی بود و تنها آثار آن بعدا شناسایی

.است

رویداد تعدیلی است و باید اثر آن حسب مورد در ارقام صورت های مالی یا ( ها)در این صورت آن 
.توضیحات مرتبط با آن در یادداشت های صورت های مالی افشا شود
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