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به کار گیری کامل 
استانداردها

گفتگو با: 
آقای دکتر موسی بزرگ اصل
عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی

و

رئیس کمیته تدوین استانداردها

پیش از گفتگو ابتدا باید به عنوان یک حسابدار از کوششهای پیوسته، اثربخش و به دور از سروصدای هیئت تدوین 
استانداردها در تدوین و استقرار مجموعه چشمگیری از استانداردهای حسابداری و حسابرسی در ایران قدردانی 

کنم که بی هیچ تردید عظیمترین دستاورد حرفه حسابداری ایران پیش و بعد از انقالب اسالمی است. 
گفتگ�و درب�اره موض�وع مح�وری این ش�ماره مجله حس�ابرس را با این پرس�ش آغاز می کنم که ه�دف مباحث 
پیروی از اس�تانداردهای بین المللی گزارش�گری مالی چیس�ت؟ هماهنگ سازی اس�تانداردهای ملی حسابداری با 

استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، یا به کارگیری کامل استانداردهای بین المللی؟
دکتر بزرگ اصل

هدف به کارگیری کامل استانداردهای بین المللی برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس است.

دالیل پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی چه می تواند باشد؟
دکتر بزرگ اصل

مهمترین دالیل آن کاهش هزینه جذب س��رمایه، کاهش عدم اطمینان و ریس��ک مربوط به شرکتها و کمک به تقویت روابط 
با اقتصاد جهانی است.

آیا به کارگیری کامل استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و چشم پوشی از همگرایی امکان پذیر است؟ 



33
13

93
ن 

آبا
  7

3 
ره

ما
ش

دکتر بزرگ اصل
بله، امکان پذیر است.

آیا اس�تانداردهای بین المللی گزارش�گری مالی باید 
به عنوان تنها مجموعه استانداردها شناخته شود؟

دکتر بزرگ اصل
در درازمدت برای شرکتهای بورسی گزینه مناسبی است.

بین الملل�ی  اس�تانداردهای  ب�ا  هماهنگ س�ازی 
حس�ابداری زمان�ی باید به وق�وع بپیوندد ک�ه منافع 
حاصل از آن بیشتر از هزینه ها و عواقب اقتصادی آن 
باش�د. آیا اندازه گیری دقی�ق و قابل قبول این منافع 
و هزینه ها و عواقب اقتصادی آن امکان پذیر است؟ 

دکتر بزرگ اصل
اندازه گیری هزینه و منافع تهیه اطالعات در هیچ کشوری 

امکان پذیر نیست و با قضاوتهای کلی سروکار دارد.

یکی از مزایای به کارگیری اس�تانداردهای بین المللی 
گزارشگری مالی، افزایش قابلیت مقایسه اطالعات 
مال�ی شرکتهاس�ت. آث�ار افزایش قابلیت مقایس�ه 

اطالعات مالی چیست؟
دکتر بزرگ اصل

بهب��ود قابلیت مقایس��ه باعث افزای��ش کیفیت تصمیمات 
اقتصادی می شود.

یکی از مفاهیم اساسی در به کارگیری استانداردهای 
»ارزش منصفان�ه«  مال�ی،  گزارش�گری  بین الملل�ی 
اس�ت. اث�ر به کارگی�ری ای�ن مفه�وم ب�ر قابلی�ت 

اتکاپذیری اطالعات مالی چیست؟
دکتر بزرگ اصل

ارزش منصفانه بیش��تر برای ابزار مالی اس��تفاده می شود. 
اگرچ��ه باعث ارائه اطالعات به روز می ش��ود اما این عیب 
را ه��م دارد که می تواند قابلیت ات��کا را کاهش دهد. البته 

جلوی بسیاری از موارد مدیریت سود را می گیرد.

آی�ا حس�ابداران و حسابرس�ان م�ا از آمادگ�ی الزم 
برای به کارگیری و رعایت اس�تانداردهای بین المللی 
گزارش�گری مالی برخوردار هس�تند؟ آیا هزینه های 
آموزش این افراد را درخور مالحظه ارزیابی می کنید؟

دکتر بزرگ اصل
به دلیل هماهنگی استانداردهای ملی با استانداردهای بین المللی، 
آمادگی نسبی وجود دارد اما استانداردهای بین المللی به خصوص 

پس از بحران مالی پیچیده تر شده است و نیاز به آموزش دارد.

چه عواملی مانع همگرایی استانداردهای ملی حسابداری 
با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی می شود؟

دکتر بزرگ اصل
مهمتری��ن عام��ل بازدارنده، قان��ون مالیاتهای مس��تقیم 
اس��ت و پس از آن نیز نبوِد وج��ود بازارهای قوی، تعیین 

ارزشهای منصفانه را مشکل می سازد.

آی�ا پذیرش اس�تانداردهای بین المللی گزارش�گری 
مالی مس�تلزم تفاه�م با مراج�ع بین الملل�ی ذیربط 

است و شرایطی دارد؟
دکتر بزرگ اصل

برای ترجمه فارسی آن باید از این مرجع، مجوز دریافت شود 
که مذاکرات اولیه آن انجام شده است و کار زمانبری نیست.

بهتری�ن رویک�رد ب�رای به کارگیری اس�تانداردهای 
بین المللی گزارشگری مالی در ایران کدام است؟ آیا 

این کار باید  به تدریج انجام شود؟
دکتر بزرگ اصل

فرایند تدریجی به نظرم تا حد زیادی طی شده است و در حال 
حاضر در مورد ش��رکتهای بورس��ی ک��ه از اول 1395 ملزم به 
رعایت این استانداردها می شوند، فرایند تدریجی کاربرد ندارد.

از ش�رکت شما در این گفتگو سپاسگزاریم و امیدواریم 
برنامه به کارگیری استانداردهای بین المللی با موفقیت به 

انجام برسد.




