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پیشگفتار 

هاشرکتوگذاشتهتأثیرهاشرکتازبسیاریمالیعملکردبرCOVID-19ویروس
هایصورتازخارجیاداخلکیفیوکمیاطالعاتدرجطریقازباشندداشتهقصداستممکن
.دهندتوضیحوبرجستهراتأثیراتاینمالی

ورتصدرهاشرکتمالیعملکردبرتأثیراتاینارائهچگونگیبهاولدرجهدراینجادرما
تعیینامهنگبایدهاشرکتکهکنیممیبرجستهراخاصیمواردوکنیممیتوجهمالیعملکرد
.رندبگینظردرراآنها،مربوطههاییادداشتومالیعملکردصورتدرآنهاافشایوارائهنحوه

واقعیتبهشرکت،توسطمالیعملکردصورتدرCOVID-19تأثیراتانعکاسچگونگی
درشرکتتواناییوشرکتبرآنتأثیراتمیزانوماهیتجملهازشرکتآنخاصشرایطوها

.داردبستگیآنکردنکمیمثالبعنوانآنتأثیراتتعیین
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یادداشت های پیوست صورت های مالی/ افشا اثرات در صورت عملکرد مالی 

راآنهایادهدارائهمالیعملکردصورتدرراCOVID-19تأثیراتشرکتیکآیااینکه
سازیمیکدرآنتواناییوشرکتبرتأثیراتاینبودنفراگیربه،نمایدافشاهایادداشتدر
.داردبستگیآن

ودرآمدبینتمایززیراباشدبرانگیزچالشاستممکنCOVID-19تأثیراتتعیین
ندشومیمربوطگیریهمهبهکهآنهاییوهستندعادیعملیاتازبخشیکههاییهزینه
اثراتیینتعبهقادرآیاکهکنندارزیابیدقتبهبایدهاشرکت.باشددشواریکاراستممکن

COVID-19کاربرانبهرااطمینانقابلومربوطهاطالعاتبتواندتا،خیریاندهست
.دندهارائهخودمالیصورتهای
IASطبق تشرکیکهزینهیادرآمداقالمکههنگامی،مالیهایصورتارائهعنوانبا1

طوربههایادداشتدریاومالیعملکردصورتدریا،آنهامقداروماهیت،هستندمهم
IAS].شودمیافشاجداگانه 1.97]
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یادداشت های پیوست صورت های مالی/ افشا اثرات در صورت عملکرد مالی 

فراگیر را تعیین کند اما COVID-19شرکت ممکن است بتواند تأثیرات، در برخی موارد
عنی در این موارد ، ممکن است ارائه تأثیرات به طور جداگانه در صورت سودآوری کمتر م.نباشد

.تر باشددر عوض ، افشای آنها در یادداشت ها مناسب وداشته باشد

ر ممکن است به اندازه ای فراگیر باشد که شرکت قادCOVID-19در موارد دیگر ، تأثیرات
در این شرایط ، شرکت نباید آنها را در صورت . نباشدCOVID-19به تعیین تأثیرات کلی

در )در عوض ، باید افشای آنها را در یادداشت ها ، ارائه اطالعات کمی . ارائه دهدعملکرد مالی 
است ، و کیفی و بیان اینکه آیا فقط برخی یا همه تأثیرات را شناسایی کرده( صورت امکان
.بررسی کند
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یادداشت های پیوست صورت های مالی/ افشا اثرات در صورت عملکرد مالی 

وهنبودکنندهگمراهآنمالیهایصورتدرافشاطریقهکهکندحاصلاطمینانبایدشرکت
Insights].باشدداشتهنظردررامالیصورتهایازکاربراندرک صورتدر،مثالعنوانبه[4.1.20.40
حذفوCOVID-19بهمربوطهایهزینهارائهفقط،هاهزینهودرآمدگرفتنقرارتأثیرتحت
.استنامناسبمربوطههایدرآمد

افشایوارائهمورددررامربوطهنظارتیهایسازمانییراهنماهرگونهبایدهمچنینهاشرکت
عمومیبیانیهدر،ESMAمثالعنوانبه.بگیرندنظردرمالیصورتهایدرCOVID-19تأثیرات
بهمالیعملکردصورتدرموضوعایناثراتجداگانهارائههرگونهمورددراحتیاطخواستارخوداخیر
دررااثراتمورددرکمیاطالعاتتاکندمیتشویقراهاشرکتاینواستآنبودنفراگیردلیل

.دهندارائههایادداشت
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COVID-19تعیین درآمد و هزینه مربوط به

هزینهودرآمدفقطبایدشرکتیککهمعتقدیمما،COVID-19تأثیراتتعیینهنگام
-COVIDبهمستقیما  وهستندافزایشیکهبگیردنظردرراCOVID-19بهمربوطهای

اتفاقCOVID-19گیرهمهبیماریاگرکهاستهاییهزینهوعوایداینها.دارندتعلق19
.گرددمتحملشرکتتوسطرفتینمانتظارشدنمیمتحملیاوبودنیفتاده

متحملیاآیندمیبدستCOVID-19بهتوجهبدونکهایدورههایهزینهودرآمد
نظردرCOVID-19بهمربوطهزینهیادرآمدعنوانبهبنابراین،.نیستندافزایشی،شوندمی

:مثال.شوندتوصیفمالیعملکردصورتدرترتیباینبهنبایدوشوندنمیگرفته
بیکارکارمنداندستمزدوقوقح

و؛تولیدتعلیقهنگامدرکارخانهتاسیساتاستهالک
.اندشدهمتحملموقتتعطیلیحیندرکهبرقوآبواجارههایهزینه
تأثیراتمورددرهایادداشتدررااضافیاطالعاتاستممکنهاشرکت،حالاینبا

COVID-19رانکاربدرکبرایاطالعاتاینکهشرطیبهکنندافشاخودمالیعملکردبر
.نباشدکنندهگمراهوباشدمفید
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COVID-19به مربوط تعیین میزان درآمد و هزینه های 

:مثال.هستندتعیینقابلCOVID-19بارابطهدرراحتیبههاهزینهودرآمدازخاصیانواع
.عفونتزاپیشگیرییاکنترلازبخشیعنوانبهبهداشتوکردنتمیزاضافیهایهزینه•
؛کارمندانبهموقتهایپرداخت•
و؛تولیدیتأسیساتتعطیلیدلیلبهقرارداداجرایعدمیاتاخیرمجازات•
کنندگاناجارهازاجارهامتیازات•

اندشدهمتاثردیگرعواملیاCOVID-19توسطحدچهتاوآیااینکهتعییندیگر،انواعبرای
داراییارزشکاهشضررشده،بینیپیشاعتباریضررهای:مانند.باشدبرانگیزچالشاستممکن
.سهامهایسرمایهمنصفانهارزشضرروغیرمالیهای
شرایطازیناشاضافیهزینهودرآمدتواندمیشرکتیکآیاکهاستایناصلینکته،کلیطوربه

هاتیادداشدررااضافیاطالعاتشرکت،باشدنداشتهوجودامکانایناگر.کندتعیینراجدید
.نمودخواهدافشا
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"استثنایی"یا "غیرمعمول"به عنوان COVID-19و هزینه های مربوط به ها درآمد

ینابا.کندنمیمنعاستثنایییاغیرمعمولمواردارائهازراهاشرکتIFRSاستانداردهای
.نیستند"العادهفوق"عنوانبهموارداینتوصیفبهمجازهاشرکت،حال

[IAS 1.87, Insights 4.1.100.10]

ندرتهببایدآنازاستفادهپس،شوداستفاده"استثنایی"یا"غیرمعمول"توصیفازاگر
یاارائهباآنچهبهنسبتبیشتریبرجستگیکهشودمیتوجیهمواردیبرایفقطوشودانجام
Insights].باشدداشته،استآمدهبدستجداگانهافشای 4.1.100.30]

آنماهیتشاملبایدباشد،"غیرمعمول"یا"استثنایی"برچسبدارایهزینهموردیکاگر
.کردنتمیزاستثناییهایهزینهمثالعنوانبه.باشد

بهآنفتوصیومبلغ،ماهیتدربارهاضافیتوضیحاتشاملبایدمالیصورتهایهاییادداشت
Insights].باشدCOVID-19بهمربوط"یا"غیرمعمول"یا"استثنایی"عنوان 4.1.100.40]
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COVID-19بهمربوطهایهزینهارائه

.داردبستگیمالیعملکردصورتفعلیساختاربهCOVID-19بهمربوطهایهزینهارائه
پس،استمناسبمالیعملکردصورتدرCOVID-19تأثیراتارائهکهدهدتشخیصشرکتیاگر
.یردگمیقرارهاهزینهبندیطبقهویژهبهآن،فعلیساختاردرامراینچگونهکهکندمیبررسی

IASطبق یا(اداره،توزیع،فروشهزینهمثالعنوانبه)آنهاعملکرداساسبرهاهزینه،1
مکنمتحلیلاین.(استهالک،کارکنانهایهزینهمثالعنوانبه)شوندمیبندیطبقهآنهاماهیت
ازداوممبطورمعموال انتخابیبندیطبقه.شودارائههایادداشتدریاومالیعملکردصورتدریااست
IAS].شودمیاعمالدیگردورهبهدورهیک 1.99–105،Insights 4.1.20–40]]

ها،یادداشتدرتادهدمیارائهمالیعملکردصورتدرراهاهزینهتحلیلوتجزیهشرکتیوقتی
"بهمربوط"عنوانبهشدهتوصیفهایهزینهمقدار COVID-19بهماهیتیاعملکردبراساسباید
.شودبندیطبقه،نیستCOVID-19بهمربوطشدهانجامهایهزینهکهروشیهمان

[Insights 4.1.100–50]

درCOVID-19بهمربوطهایهزینهکلبرایواحدردیفیکارائهکهمعتقدیمما،نتیجهدر
امناسبن،گذاردمیتأثیرمختلفعملکردهاییاشرکتهایهزینهبرکههنگامی،مالیعملکردصورت
.است
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COVID-19مربوط به بودن درآمدها و هزینه های“غیر عملیاتی"و "عملیاتی"

ارائهعملیاتینتایجازخارجدرراCOVID-19بهمربوطهزینهودرآمدنبایدهاشرکت
تشرکاصلیعملیاتازخارجولیندباشغیرمعمولیاغیرتکراریاستممکنزیرا،دهند
،دارندارتباطCOVID-19بااینکهگرفتننظردربدونبایدهاشرکت.اندنیافتادهاتفاق
نههزی،مثالعنوانبه.کننداعمالهزینهودرآمدمورددرمداومطوربهرا"عملیاتی"تعریف
عملیاتیجنتایدربنابراینواستعملیاتیهایفعالیتازبخشیکلیطوربهکردنتمیزهای
ترشگسازجلوگیریبرایکردنتمیزافزایشیهایهزینه،ترتیبهمینبه.شودمیارائه

COVID-19شودمیارائهعملیاتینتایجدرنیز.
رتصوهاییادداشتدرتوانندمیاینکهبررسیهنگامهاشرکتباشدالزماستممکن

ینظارتهایسازمانراهنماییبه،بگیرندنظردررا"آنمانند"یافرضیاقداماتمالیهای
آمدهIOSCO2توسطشدهصادرعمومیبیانیهیکدر،مثالعنوانبه.کنندمراجعهمربوطه
غیرمالیاقداماتعنوانبهسودیا/وفروشفرضیهایگیریاندازهتوصیفکهاست

GAAPنیستمناسب.
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مالحظات دیگر

، ارائه نماینددر خارج از صورتهای مالی COVID-19اگر شرکت ها اطالعاتی راجع به تأثیرات •
.باید هرگونه راهنمای نظارتی مربوط را در نظر بگیرند

•IOSCO بیانیه عمومی در مورد اهمیت افشای شفاف و کامل در مورد تأثیراتCOVID-19

.نموده استهای مالی و همچنین تفسیر مدیریت صادر در صورت

•ESMAاده همچنین پرسش و پاسخ جدیدی را منتشر کرده است که راهنمایی در مورد استف
.را ارائه می دهدCOVID-19در زمینه (  (APMsاز اقدامات عملکرد جایگزین
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دهداقداماتی که مدیریت باید انجام 

را بر عملکرد مالی خود ارزیابی می کنند ، COVID-19از آنجا که شرکت ها تأثیرات 
:مدیریت باید موارد زیر را نیز در نظر بگیرد

تعیینارCOVID-19بهمربوطهایهزینهودرآمدتواندمیشرکتاینآیااینکهارزیابی•
.کند

عملکردصورتفعلیساختاردرCOVID-19تعیینقابلتأثیراتچگونهکهدبگیرنظردر•
.گیردمیقرارمالی

تاکندتعیین،شوددادهمالیهایصورتخارجوداخلدربایدکهرااطالعاتیمیزانوماهیت•
.کندتکمیلرامالیعملکردصورتدرشرکتمالیعملکردبهمربوطاطالعات
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