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موضوع محوری این شماره مجله حسابرس به واحدهای متوسط وکوچک مربوط است و به نظر می رسد بدون انعکاس 
دیدگاه جنابعالی درباره این موضوع، مطالب مجله کامل نمی شــود. از اینکه به ما فرصت می دهید در فاصله های کوتاه، 
نقطه نظرهای شما درباره آخرین تحول های حسابداری کشــور را با خوانندگان درمیان بگذاریم، سپاسگزاریم. برای 

صرفه جویی در وقت، کوشش می کنیم پرسشهایمان را تا حد ممکن کوتاه و مستقیم طرح کنیم.
چرا در استانداردهای حسابداری معیاری برای اندازه واحدهای تجاری وجود ندارد؟

دکتر بزرگ اصل
دلیل این کار قضاوتی بودن معیارهای کّمی است. به طور  معمول، از معیارهایی مانند تعداد کارکنان یا حجم فروش استفاده می شود 
که هر دو قضاوتی اســت. به طور مثال، اگر معیار 50 نفــر را در نظر بگیریم، یک واحد 49 نفره کوچک و یک واحد 51 نفره بزرگ 

استانداردهای حسابداری ایران؛

پاسخگوی نیاز همه واحدها

گفتگو با
آقای دکتر موسی بزرگ اصل

عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی
و

رئیس کمیته تدوین استانداردها
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استانداردهای حسابداری ایران؛

پاسخگوی نیاز همه واحدها

اســت. در صورتی که نباید به دلیل دو نفر یک واحد از کوچک 
به بزرگ یا متوسط تبدیل شود.

حسابداری و گزارشگری مالی واحدهای کوچک ومتوسط 
چه تفاوتهایی با گزارشگری مالی شرکتهای بزرگ دارد؟

دکتر بزرگ اصل
کوچــک   واحدهــای  مالــی  صورتهــای  اســتفاده کنندگان 
محدودترند؛ در ضمن ســعی می شــود هزینه تهیه اطالعات 
کمتــری بر ایــن واحدها تحمیل شــود. به طــور معمول، به 

این گونه واحدها معافیتهایی به ویژه در حوزه افشا می دهند.

واحدهــای  بــرای  حســابداری  اســتانداردهای 
کوچک ومتوسط چه ویژگیهایی باید داشته باشد؟

دکتر بزرگ اصل
قاعدتــًا باید ســاده تربوده و نیازمند هزینه اجــرای پایین تری 

باشد.

چه ضرورتی وجود دارد که برای واحدهای کوچک ومتوسط 
استانداردهای گزارشگری مالی جداگانه تدوین شود؟

دکتر بزرگ اصل
به طــور معمول این واحدهــا میزان منابــع اقتصادی کمتری 
جــذب می کننــد و از ســاختارهای ســاده تری برخوردارند. 
اســتفاده کنندگان اطالعات این واحدها هم محدودتر اســت. 
این گونــه واحدها متخصصــان کمتری دارند و الزم اســت از 

پیچیدگی استانداردهای آنها کاسته شود.

آیا استانداردهای حسابرسی برای همه واحدها، کوچک 
یا بزرگ، و همه مؤسســه های حسابرسی در اندازه های 

مختلف، باید یکسان باشد؟ 

دکتر بزرگ اصل
قاعدتًا باید تفاوتهایی باشــد. اســتاندارد را نمی توان به اندازه 
مؤسســه ربط داد؛ ولی به اندازه واحد مورد رســیدگی مربوط 
است. مثاًل ارزیابی کنترلهای داخلی ممکن است در واحدهای 
متوسط وکوچک، کمتر انجام شود و بیشتر از آزمونهای محتوا 

استفاده شود.

آیــا به کارگیری اســتاندارد حســابداری جداگانه برای 
واحدهای کوچک ومتوسط در ایران را پیشنهاد می کنید؟ 

دکتر بزرگ اصل
خیر؛ اســتانداردهای حســابداری کنونی ایران در حال حاضر 
از ســوی همه شرکتها رعایت می شــود و نسبت به مجموعه 
کامل استانداردهای بین المللی ساده تر است و نیاز نیست یک 

مجموعه استاندارد دیگر هم اضافه کنیم.

از شــما برای شرکت در گفتگو و پاســخهای صریح و 
روشن تشکر می کنیم.

استاندارد را

نمی توان

به اندازه مؤسسه

ربط داد

ولی به اندازه

واحد مورد رسیدگی

مربوط است


