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از شما سپاسگزاریم که همیشه به دعوت مجله پاسخ مثبت می دهید و برای ما فرصتی  فراهم می آورید تا دیدگاه ها 
و نظرهای جنابعالی را با مخاطبان مجله حســابرس در میان بگذاریم.یکی از پرسشهای متداول درباره واحدهای 
کوچک ومتوسط، معیار تعریف و شناسایی آنهاست. در استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برای واحدهای 
کوچک ومتوســط، معیاری برای اندازه واحدهای تجاری به عنوان کوچک ومتوسط وجود ندارد. آیا ضرورتی برای 
تعریف و تعیین معیارهایی برای تشــخیص واحدهای کوچک ومتوسط وجود دارد؟ چه معیارهایی را برای شرایط 

ایران پیشنهاد می کنید؟

دکتر مهام
به طور معمول، ارائه معیارهای مشخص در استانداردها رایج نیست؛ زیرا معیاری جهان شمول که بتواند وجه تمایز واحدهای 
کوچک ومتوســط از واحدهای بزرگ و خیلی بزرگ باشد، وجود ندارد. مطلب مهم اینست که تعریف چنین معیاری الزم است؛ 
چرا که هدف از تفکیک و تشخیص واحدهای کوچک ومتوسط، تدوین و کاربرد استانداردهای گزارشگری مالی متناسب با این 

واحدها است که با هزینه ای کمتر، امکان تهیه اطالعات مناسب را فراهم آورد.
به نظر می رســد در ایران، که بیشتِر صنایع کاربر هستند، تعداد نیروی انســانی بتواند معیار مناسبتری برای تشخیص واحدهای 

استقبال از 
استانداردهای گزارشگری مالی برای

واحدهای کوچک ومتوسط

 گفتگو با
آقای دکتر کیهان مهام

عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران
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استقبال از 
استانداردهای گزارشگری مالی برای

واحدهای کوچک ومتوسط

کوچک ومتوســط از واحدهای بزرگ باشد. البته معیارهای دیگری 
ماننــد گردش عملیات، جمع داراییها و جمــع درامدها نیز از جمله 
معیارهایی هســتند که در کنار تعداد نیروی انسانی باید مورد توجه 
قــرار گیرد. وزارت امور اقتصادی و دارایــی نیز هم اکنون مؤدیان 
بــزرگ خــود را از دیگر مؤدیــان تفکیک کرده اســت. در جامعه 
حسابداران رســمی ایران هم کارهای حسابرســی براساس معیار 
ســاعتهای کار حرفه ای از یکدیگر متمایز شــده اند. شــاید بتوان 
مجموعــه این عوامل را در نظــر گرفت و با امتیــاز دادن به آنها، 
واحدهای تجاری بزرگ را از واحدهای کوچک ومتوسط جدا کرد. 

کمیسیون اروپا، به منظور تفکیک واحدهای تجاری از لحاظ 
اندازه، از معیار کّمی برمبنای تعداد کارکنان، مبلغ فروش و جمع 
دارایی ها، اســتفاده کرده اســت که آنها را می توان طی جدولی 

چنین بخش بندی کرد.

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

دکتر مهام
طبق قاعده، واحدهای کوچک ومتوســط نباید در شــمار شرکتهای 
پذیرفته شــده در بــورس باشــند و به طــور طبیعی هــم تفکیک 
مناســب مالکیت از مدیریت نباید در آنها روی داده باشــد و وجود 
مالک مدیر در آنهــا امری طبیعی بوده و غیرعادی نیســت. بدین 
روی حساســیتهای گزارشــگری مالی در چنین واحدهایی کمتر از 
واحدهای بزرگ اســت و در چنین شــرایطی باید تفاوتهایی نیز در 
گزارشگری مالی وجود داشته باشد. برای مثال، ممکن است کاربرد 
استاندارد حســابداری سودهرســهم در چنین واحدهایی ضروری 
نباشد. همچنین کاربرد استانداردهایی مانند کاهش ارزش داراییها 
هم ممکن است غیرضروری باشد. محاسبه ذخیره بازخرید سنوات 

خدمت کارکنان براســاس الزامهای اســتانداردهای بین المللی 
گزارشگری مالی (IFRS) در واحدهای بزرگ نیز در این واحدها 
نمی تواند ســودمندی خاصی داشته باشــد. به عبارت بهتر، کاربرد 

این اصول با اصل فزونی منافع بر مخارج، تناقض دارد.
ارائه صورتهای مالی در واحدهای تجاری کوچک ومتوســط، 
با مقاصد عمومــی وزن زیادی ندارد؛ چراکه اســتفاده کنندگان 
بالقــوه و بالفعــل اطالعات و صورتهــای مالی ایــن واحدها، 
به طور عمومــی مالک مدیر و زیرمجموعه  هــای وی، بانکها و 

مؤسسه های اعتباری و سازمانهای مالیاتی هستند.
 در حالی که ســهامداران خرد واحدهای بزرگ در اولویت اول 
اســتفاده کنندگان صورتهای مالی واحدهای بــزرگ قرار دارند. 
هدف از تهیــه اطالعات و صورتهای مالــی واحدهای تجاری 
کوچک ومتوســط، کمک به تصمیم گیــری در خصوص خرید، 
فروش یا نگهداری ســهام یا ارزیابی وظیفه مباشــرت مدیران 
نیســت. این تفاوتها باید در استانداردنویسی مورد توجه مراجع 
تدوین استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی قرار گیرد. 

استانداردهای حسابداری برای واحدهای کوچک ومتوسط 
چه ویژگیهایی باید داشته باشد؟

دکتر مهام
تجــاری  واحدهــای  بــرای  حســابداری  اســتانداردهای 

کوچک ومتوسط باید چند ویژگی مهم داشته باشد، ازجمله: 
1- ساده بودن استانداردها از لحاظ کاربرد و پرهیز از پیچیدگیهای 

غیرضرور،
2- قابل فهم بودن اســتانداردها برای اشخاصی که آنها را به کار 

می گیرند،
3- کم هزینه بودن اســتانداردها از لحــاظ اجرا و توجه خاص به 

فزونی منفعت بر هزینه،
4- مفید بودن اطالعات برای استفاده کنندگان خاص گزارشهایی 

که برمبنای کاربرد این استانداردها تهیه می شود، و
5- رعایت اختصار و خالصه سازی در تهیه گزارشهای یادشده.

برای مثــال، مبنای اندازه گیــری اطالعات در حســابداری 
واحدهای تجاری کوچک ومتوســط، بهای تمام شــده تاریخی 
اســت و از محاســبه های پیچیده مانند اندازه گیری ارزشــهای 
منصفانــه یا حســابداری پیچیــده بــرای ابزار مالی مشــتقه، 

اندازه 
شرکت

جمع دارائیهافروشتعداد کارکنان

کمتر از 43 میلیون یوروکمتر از 50 میلیون یوروکمتر از 250 نفرمتوسط

کمتر از 10 میلیون یوروکمتر از 10 میلیون یوروکمتر از 50 نفر کوچک

کمتر از 2 میلیون یوروکمتر  از 2 میلیون یوروکمتر از 10 نفرخرد
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حســابداری عملیات مصون ســازی و مانند 
آنها پرهیز می شود.

چه مرجعی باید زمینه را برای اســتفاده 
برای  حســابداری  اســتانداردهای  از 

واحدهای کوچک ومتوسط فراهم کند؟

دکتر مهام
طبق قانون، مرجــع تدوین اصول و ضوابط 
حسابداری و حسابرسی در سطح کشورمان، 
ســطح  در  اســت.  حسابرســی  ســازمان 
بین المللــی نیز این وظیفه بــر عهده هیئت 
حسابداری  بین المللی  استانداردهای  تدوین 
قرار دارد. بنابراین، انتظار می رود ســازمان 
تدویــن  کمیتــه  تشــکیل  بــا  حسابرســی 
شرکتهای  برای  حســابداری  استانداردهای 
کوچک ومتوســط، زمینه را برای به کارگیری 

این گونه استانداردها فراهم کند.
برای مثال، در کشــوری مثل انگلستان، 
چنین اســتانداردهایی وجود دارد. همچنین 
در کشــوری مانند مالزی نیز چنین شرایطی 
برای شــرکتهای غیربورســی در نظر گرفته 

شده است.
این  تهیه شــده طبــق  مالی  صورتهــای 
استانداردها یا قوانین ذیربط به صورت کاماًل 
مختصر و ساده بوده و در گزارش حسابرسان 
مســتقل نســبت به چنیــن صورتهایی، به 
اســتانداردها یا چارچوب گزارشــگری مالی 

ذیربط اشاره می شود.
از اینرو به اعتقاد اینجانب، تنها ســازمان 
حسابرســی اســت که می توانــد راه را برای 
به کارگیری استانداردهای حسابداری مختص 
واحدهای کوچک ومتوسط بگشاید. مالحظه 
می فرمایید که هم اکنون همه شــرکتهای ما 
تقریبًا صورتهای مالی مشابهی تهیه می کنند 
چراکــه ضوابــط دیگــری بــرای واحدهای 

کوچک ومتوسط معرفی نشده است.

واحدهای کوچک ومتوســط چه نیازی به 
اطمینان بخشی  و  حسابرســی  خدمات 
دارند و این نوع خدمــات چه کمکی به 

این واحدها می رساند؟

دکتر مهام
واحدهای تجاری کوچک ومتوسط هم به نوبه 
خود به خدمات حسابرسی و اطمینان بخشی 

نیاز دارند و از آنها بهره می برند؛ ازجمله:
• ارائه صورتهــای مالی و دیگــر اطالعات 
مــورد نیاز به اعتباردهنــدگان مانند بانکها و 
مؤسســه های اعتباری به منظور دریافت وام 

و تسهیالت،
• ایجــاد نظــم و انضبــاط مالــی و تقویت 

کنترلهای داخلی در این واحدها،
• حل وفصــل اختالف هــای بیــن شــرکا یا 
ســهامداران این واحدها در رابطه با مسائل 

مالی و حسابداری،
• ارائه صورتهــای مالی و دیگــر اطالعات 
مــورد نیاز به مراجع مالیاتی یا ســایر مراجع 

قانونی، حسب مورد،
• شــرکت در مناقصه های دولتــی به منظور 

کسب درامد، و
• فروش شرکت به متقاضیان آن. 

برای  حسابرســی  اســتانداردهای  آیا 
همــه واحدها، کوچک یا بــزرگ و همه 
مؤسســه های حسابرسی در اندازه های 
مختلف، باید یکســان باشد؟ در ایران 

چگونه است و چگونه باید باشد؟

دکتر مهام
 از آنجــا که هدفهای حسابرســی همه واحدها 
یکســان اســت و از اندازه واحد مورد رسیدگی 
یا مؤسســه حسابرسی تأثیر نمی پذیرد، از اینرو 

معیاری جهان شمول

که

بتواند وجه تمایز

واحدهای کوچک ومتوسط

از واحدهای

بزرگ و خیلی بزرگ

باشد

وجود ندارد
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تفاوتی از این بابت در استانداردهای حسابرسی 
ذیربط بــه وجود نمی آید. اما به طــور کلی باید 

مالحظه هایی درنظر گرفته شود؛ ازجمله: 
• نحــوه کاربرد اســتانداردهای حسابرســی 
مربــوط بــه برنامه ریزی و اجــرای عملیات 
تجــاری  واحدهــای  در  حسابرســی 
کوچک ومتوسط ممکن است متفاوت باشد. 
برای مثال، در بســیاری از اســتانداردهای 
مرتبط بــا رســیدگیهای حسابرســان مانند 
اســتانداردهای حسابرســی 315 و 330 که 
در شمار مهمترین استانداردهای حسابرسی 
می باشــند، مالحظه های خاص حسابرسی 
واحدهای تجاری کوچک مطرح شده است.

• شرکتهای بزرگ مانند شرکتهای بورسی و 
شرکتهای حوزه بخش عمومی مالحظه هایی 
خاص گزارشــگری دارند که باید مورد توجه 
قرار گیرد. برای مثال، می توان به الزامهای 
ســازمان بــورس در رابطــه با شــرکتهای 
بورســی اشــاره کرد که رعایت نکردن آنها 
باید در گزارش حســابرس مســتقل افشــا 
شــود. همچنین می توان به لزوم اظهارنظر 
حسابرس مســتقل نسبت به گزارش تطبیق 
عملیات شــرکت با بودجه مصوب در اجرای 
قانــون تنظیم  بخشــی از مقــررات دولت و 

اصالحیه های آن اشاره کرد.
• کاربرد برخی قوانین نیز باید در حسابرســی 
واحدهــای کوچک مورد توجه قــرار گیرد و 
البته پیــش از آن، باید قانون ذیربط اصالح 
شــود. برای مثــال، گــزارش هیئت  مدیره 
دربــاره فعالیــت و وضــع عمومی شــرکت 
که بایــد مطابــق اصالحیه قانــون تجارت 
تهیه و به وســیله حســابرس )بازرس( مورد 
اظهارنظر واقع شود در شرکت تک مالکی که 
مدیرمالــک اداره آن را برعهده دارد، محلی 
از اعراب نــدارد. این گونه موارد در بازنگری 

قانون تجارت کشور یا دیگر قوانین حاکم بر 
کار حسابرسان باید مورد توجه قرار گیرد.

در پاســخ به قســمت آخر پرســش مبنی 
بــر اینکــه وضعیــت در ایران چگونه اســت 
همان گونه که آگاهید استانداردهای حسابرسی 
کشور ما مبتنی بر اســتانداردهای بین المللی 
حسابرسی اســت و تفاوتی در استانداردهای 
کشــور ما و اســتانداردهای بین المللی وجود 
نــدارد. به همین دلیل، در مورد حسابرســی 
واحدهای کوچک ومتوســط، همــان دیدگاه 
در  نیز  بین المللی حسابرسی  اســتانداردهای 
اســتانداردهای حسابرسی ایران حاکم است، 

که درباره آن صحبت کردیم.

اشــاره کردید که تفاوتی از بابت کوچک 
یــا بزرگ بــودن واحــد تجــاری، در 
گرفته  درنظر  حسابرسی  استانداردهای 
نشده است. کوچک ومتوسط بودن واحد 
تجــاری چه تأثیری بــر کارکرد و دامنه 
و  حسابرسی  حق الزحمه  و  رســیدگیها 

مدل ریسک دارد؟

دکتر مهام
در خصوص اثر اندازه واحد مورد رسیدگی بر 
کارکرد حسابرســی و دامنه رسیدگیها و حتی 
برخی ابعاد مرتبط با گزارشگری حسابرسی، 
مطالب کاملی، در استانداردهای حسابرسی 
کشــورمان ارائه شــده اســت. در خصوص 
مدل ریســک، باید بگویم کــه این مدل در 
تمامی کارهای حسابرســی قابل اســتفاده و 
الزم االجرا اســت؛ اما در عمــل می توان در 
کارهای حسابرســی کوچک و حتی متوسط 
بخشــهایی از آن را به صــورت تعدیل شــده 
استفاده کرد و بخشهایی دیگر از آن را حذف 
کــرد، ضمن آن کــه مالحظه هــای خاص 
حسابرســی واحدهای تجــاری کوچکتر در 

با به کارگیری

استانداردهای

گزارشگری مالی

مختص

واحدهای کوچک ومتوسط

موافقم
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اســتانداردهای حسابرسی، به ویژه اســتانداردهای حسابرسی 
315 و 330 که بیشــتر به مقوله حسابرســی مبتنی بر ریسک 

مربوط می شوند، تصریح شده است.
در خور توجه اســت که بخشــی از فعالیتهای حسابرســی، 
در همه پروژه های حسابرســی- صرف نظــر از اندازه آن کار، 
ثابت اســت و به نوعی می توان گفت هزینــه ثابت پروژه های 
حسابرســی برابر یا نزدیک بــه هم اســت. در نتیجه، هزینه 
حسابرسی واحدهای کوچکتر در مقایســه با واحدهای بزرگتر 
به نسبت بیشتر است. تجربه شــخصی اینجانب نیز با مطالب 

یادشده مطابقت دارد.

اســتانداردهای حسابرسی، چگونه ویژگیهای واحدهای 
کوچک ومتوســط را در فرایند حسابرســی در نظر قرار 

می دهد؟

دکتر مهام
استانداردهای حسابرسی، ویژگیهای واحدهای کوچک ومتوسط 
را در اجرای الزام های اســتانداردهای حسابرســی مورد توجه 
قــرار داده اند. برای مثال، طبق اســتاندارد حسابرســی 330، 
در واحدهای تجاری بســیار کوچک، ممکن اســت فعالیتهای 
کنترلی زیادی قابل تشــخیص نباشــد یا میزان مستندسازی 
طراحی یا اعمال کنترلها محدود باشــد که در چنین شــرایطی 
تکیه حســابرس ممکن اســت بــر آزمونهای محتــوا، کارایی 

بیشتری داشته باشد.
به عنــوان مثالی دیگر، طبق اســتاندارد حسابرســی 550، 
واحدهــای تجــاری کوچکتر ممکن اســت هیچ گونــه فرایند 
مستند شــده ای برای برخورد با روابط و معادالت با اشــخاص 
وابسته نداشته باشــند. در چنین واحدهایی، حسابرس ممکن 
اســت از طریق پرس وجو از مدیران اجرایی و استفاده از سایر 
روشهای حسابرسی مانند مشاهده فعالیتهای نظارتی مدیران 
اجرایی و بررســی اســناد و مــدارک در دســترس، از روابط و 
معامله ها با اشــخاص وابســته و هرگونه کنترل در حال انجام، 

شناخت به دست آورد. 
بدین ترتیــب می بینید کــه تدوین کنندگان اســتانداردهای 
حسابرســی به طور عمده ویژگیهای واحدهای کوچک ومتوسط 

را در نحوه به کارگیری الزام های استانداردهای حسابرسی مورد 
توجه قرار داده اند.

اگر به بحــث اســتانداردهای حســابداری بازگردیم، 
آیا به کارگیری اســتانداردهای گزارشــگری مالی برای 
را پیشــنهاد  ایــران  واحدهــای کوچک ومتوســط در 
می کنید؟ استقرار و به کارگیری چنین استانداردهایی چه 

نیازمندیهایی دارد؟

دکتر مهام
بلی، من با به کارگیری استانداردهای گزارشگری مالی مختص 
واحدهــای کوچک ومتوســط موافقم که البته با نگاه به پاســخ 
برخی پرســش های قبلی نیــز می توان این دیــدگاه موافق را 
استنباط کرد. لوازم به کارگیری این استانداردها تفاوتی با لوازم 
به کارگیری دیگر اســتانداردها ندارد. حتــی گمان می کنم این 
کار با اســتقبال گروه وسیعی از واحدهای مورد رسیدگی روبه رو 
شــود. برای تدوین و به کارگیــری این اســتانداردها، چندین 

موضوع دارای اهمیت است؛ ازجمله،
• ارائه تعریفی عملیاتی از واحدهای تجاری کوچک ومتوســط 

در ایران،
• تدوین و تصویب اســتانداردهای حســابداری و گزارشگری 
مالی مختص این واحدها با استفاده از استانداردهای بین المللی 
گزارشــگری مالی تدوین شــده برای این واحدها و تعدیل آن 

حسب مورد متناسب با شرایط ایران،
• تهیــه صورتهــای مالــی نمونه متناســب با اســتانداردهای 
تدوین شده به گونه ای که رعایت اختصار در آن لحاظ شده باشد،
• استخراج تفاوتهای اصلی این اســتانداردها با استانداردهای 
گزارشــگری مالی واحدهای بزرگ و آموزش ایــن تفاوتها در 

دانشگاه و حرفه،
• تهیــه راهنماهای به کارگیری اســتانداردهای یادشــده برای 

تسهیل درک و به کارگیری استانداردها، و
• تهیه راهنماهای به کارگیری اســتانداردهای حسابرســی در 

حسابرسی واحدهای کوچک ومتوسط.

ممنویم که در این بحث با مجله حسابرس همراهی کردید. 


