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خط مشی گزارشگری مالی و
 تأثیر آن بر به کارگیری

 زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر

مقدمه
اینترنت، الزامهای گزارشگری مالی شرکتهای سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را تغییر داده است. گزارشگری 
مالی در حال حاضر با محدودیتهای ناشــی از گزارشگری ایستا و مبتنی بر کاغذ و نبود داده های تعاملی روبه رواست. تبادل 
اطالعات مالی در بســتر اینترنت، بیشــتر تعمیِم اســناد چاپی به شــکل پیدیاف (Pdf) یا اچتیامال (Html) است. 
گزارشــهای ساالنه براساس شعاِر »روشی یکسان برای همه« استانداردسازی می شوند. این رویکرد، ناهمگونی مخاطبان 
این گونه گزارشــها را نادیده می گیرد. به عبارت دیگر، ســرمایه گذاران، مصرف کنندگان، کارکنــان، نهادهای نظارتی و هر 
گروهی از ذینفعان، دارای نیازهای اطالعاتی متفاوتی هســتند و پاســخگویی به همه این نیازها با ارائه  یک گزارش مالی 

.(Kovarova-Simecek & Pellegrini, 2016) استاندارد، دشوار است
برای غلبه بر این کاستیها، زبان گزارشگری تجاری توسعهپذیر1 که به اختصار ایکسبیآرال(XBRL) نام دارد 
و زبانی متنی اســت مبتنی بر زبان نشانهگذاریتوســعهپذیر2 که به اختصار ایکسامال (XML) گفته می شود، 
ابــداع شــد. برگرون (Bergeron, 2003)، ایکس بی آرال را چنین تعریف می کند: “اســتانداردی باز، مســتقل از 
چارچوب فناوری و بین المللی؛ برای ذخیره ســازی الکترونیکی، دســتکاری، تغییر کاربری و تبادل مقرون به صرفه، 
 (Premureso andبه هنگام، دقیق و کارامِد داده های گزارشــگری مالی و تجاری.” بنا به گفته پریموروسووباتاچاریا
(Battacharya, 2008، هدف این اســتاندارد کاهش ناقرینگی اطالعاتی ناشی از ناسازگاری قالبهای جهانی گزارشگری 

ترجمه:سعیدسپهرم،محمدعلیعضدی
B. Reisinger
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و برداشتهای معناشناسانه گوناگون از آنهاست. بنابراین، از 
ایکس بــی آر ال برای افزایش کاربردپذیــری داده های مالی 
در زمینه های گوناگون فرایند گزارشــگری، استفاده می شود 

.(Kovarova-Simecek & Pellegrini, 2016)

از آغاز پیدایش در سال 1994 میالدی، ایکس بی آر ال 
در حال توسعـــه مستمر در سراســر جهان بوده است 
حــال  در   .(Roufaniel & Roufaniel, 2013)

حاضر، 23 حوزه مختلف گزارشــگری که 13 حوزه آن 
در ســطح اروپا پراکنده اند، به کاربرد ایکس بی آر ال در 
گزارشــگری تجاری، تدوین دانشنامه و ارائه دوره های 
 .(Xbrl.org, 2017) آموزش نظری و عملی می پردازند
به رغــم مزایــای ایکس بی آر ال در مقایســه با امکانات 
ارائه شده از ســوی دیگر استانداردهای فنی، طرحهای 
پیشــنهادی تعیین شــده تاکنون مهجور باقی مانده اند؛ 
به گونه ای که برای گسترش استفاده از این استاندارد، به 

تالشهای بیشتری نیاز است.
طبــق مطالعه انجام شــده از ســوی کووارووا-سیمسک
 (Kovarova-Simecek & Pellegrini, پلگرینــی  و
(2016، پذیرش اختیاری ایکس بی آر ال از ســوی شــرکتها 

با اســتقبال چندانی مواجه نشده است. شــرکتهای سهامی 
خــاص نیز چندان در پــی اجرای ایکس بــی آر ال نبوده اند و 
چنین انتظاری هم نمی توان داشت که پیشقدم شوند. از آنجا 
که ســرمایه گذاران بین المللی به طور معمول به سوی شرکتها 
و بازارهای ســهامی روی می آورند که امکان پاسخگویی به 
تقاضای سرمایه گذاران و ذینفعان برای استانداردهای جدید 
گزارشگری مالی مانند ایکس بی آر ال را دارند، بنابراین نادیده 
گرفتــن چنین تقاضایی به تضعیف موقعیت شــرکتها در بازار 
ســهام و کاهش مقبولیت آنها در دیدگاه عموم منجر می شود 

.(Kovarova-Simecek & Pellegrini, 2016)

اگــر هــدف از کاربــرد فناوریهــای جدیــد اطالعاتی، 
گزارشگری مالی دقیقتر، قابل اتکاتر و هماهنگتر با نیازهای 
مشــخص هر ذینفع باشد، ترویج استفاده از ایکس بی آر ال 
در شرکتهای خصوصی مســتلزم تالشهای بیشتری است 
 .(Kovarova-Simecek & Pellegrini, 2016)

بدین ترتیب، این مقاله به بررســی دقیق پروژه های فعلی 

ایکس بی آر ال در اروپا و امریکا، خط مشــی های موجود و 
چارچوبهای گزارشگری مالی می پردازد و سعی دارد دالیل 
به کارگیری اختیاری و الزامی آن را با در نظر گرفتن محیط 
اقتصاد خــرد، تحلیل کنــد. افزون بر ایــن، در این مقاله 
دستاوردهای مثبت کشورها و صنایعی که به طور داوطلبانه 
از ایکس بی آر ال اســتفاده کرده اند، ارائه می شود. به منظور 
پرسشــهای  ایکس بــی آر ال،  پذیــرش  گســترش  تبیین 

پژوهشی در این مقاله عبارتند از:
پرســش پژوهشی1: چه کشــورها و صنایعی از ایکس بی آر ال 

استفاده می کنند؟
پرسش پژوهشــی2: انگیزه ها و انتظارهای حامیان خط مشی 

استفاده الزامی یا اختیاری از ایکس بی آر ال چیست؟
پرسش پژوهشی3: خط مشــی های به کار رفته، چه تفاوتهایی 

دارند؟
پرســش پژوهشــی4: آیا پذیرش ایکس بــی آر ال پیامدهای 

سازمانی، اقتصادی یا اجتماعی دارد؟

اینترنت

الزامهایگزارشگریمالی

شرکتهایسهامیعام

پذیرفتهشدهدربورساوراقبهادار

راتغییردادهاست

گزارشگریمالیدرحالحاضر

بامحدودیتهایناشیاز

گزارشگریایستاومبتنیبرکاغذو

نبوددادههایتعاملی

روبهرواست
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یافتههایپژوهش
شبکه های سیاســت گذاری که در ترویج ایکس بی آر ال دخالت 
دارنــد، به طور کلــی از نهادهــای حرفه ای یــا نظارتی چون 
ایکسبیآرال ایکسبیآرال3،  بینالمللی  کنسرســیوم
اروپــا4 و حوزه هــای گوناگــون گزارشــگری ایکس بی آر ال، 
تشکیل شده اند. گرچه ســازمانهای دیگری نیز درکنار زنجیره 
تأمین گزارشگری، به تسهیل گســترش کاربرد ایکس بی آر ال 
در اروپــا و ایاالت متحــد می پردازند، اما تأثیرشــان بر فرایند 

سیاست گذاری کم است. 
در خصوص هماهنگ سازی استانداردهای گزارشگری 
در ســطح اروپا،کمیتهمراجعنظــارتبانکیاروپا5،
ســازمانبیمهوبازنشســتگیمشــاغلاروپا6 و 
سازماناوراقبهاداروبازارهایاروپا7، از مهمترین 
دســت اندرکاران شبکه سیاســت گذاری به شمار می آیند. 
در امریــکا، بازیگران اصلــی در این شــبکه عبارتند از:
کمیسیونبورسواوراقبهادار (SEC) و بنگاهبیمه
سپردهمرکزی8 که به ترتیب به معرفی ایکس بی آر ال در 
گزارشهای فصلی بانکها و دیگر نهادهای مالی به مراجع 
نظارتی ذیربط امریکایی و شــورایمرکزیبررســی
نهادهایمالی9 که دانشــنامه10 را تدوین کرده اســت، 

پرداخته اند.
انگیزه های حامیان سیاســت پذیرش اختیــاری یا اجباری 
ایکس بی آر ال، ادراک ذینفعان از منافع آن )همچون شفافیت، 
دقت، اثربخشــی هزینه صورتهای مالی(، آمادگی ســازمانی 
)شــرکت نوآور است و آمادگی اســتفاده از فناوریهای جدید را 
دارد(، یا فشار خارجی است. انتظار حامیان از به کارگیری این 
استاندارد، کســب مزیت رقابتی در ابتدا و حفظ توانایی رقابت 

در درازمدت است.
چگونگی پذیرش ایکس بــی آر ال را می توان در پروژه های 
آزمایشــی اســتفاده داوطلبانه از آن، دریافت. ایکس بی آر ال 
اغلب پس از طی مرحله آزمایشــی به یک اســتاندارد الزامی 
تبدیل می شود. چگونگی گســترش کاربرد آن را به شکل سه 
خوشــه نمایش می دهند. خوشه اول، شامل کشورهایی است 
که در آنها کاربرد ایکس بی آر ال در تکمیل انواع اظهارنامه ها، 
در قانون الزامی شــناخته شده اســت. این خوشه دربرگیرنده 

کشــورهایی می باشــد که به کارگیری ایکس بی آر ال در آنها در 
برخی حوزه ها الزامی و در برخی دیگر اختیاری است. بلژیک، 
کرواســی، دانمارک، فنالند، فرانســه، آلمان، مجارســتان، 
ایرلند، ایتالیا، استونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، هلند، لهستان، 
رومانی، اســپانیا، بریتانیا و امریکا، درخوشــه اول قرار دارند. 
بلغارســتان، قبرس، یونان و ســوئد نیز کشــورهایی هستند 
که ایکس بــی آر ال در آنها اختیاری اســت. در اینجا، الزم به 
یادآوری اســت که ایکس بــی آر ال در صنعت مالــی و به ویژه 
بانکداری و بورس اوراق بهادار، پرکاربردتر اســت. یافته های 
  (Yingchun & Baohua, 2010) یینگچانوبائوهــوا
نیز حاکــی از کاربرد بیشــتر ایکس بــی آر ال در گزارشــگری 
مالی اینترنتی و اســتفاده بیشــتر از آن درصنعت مالی است. 
ایکس بــی آر ال هنوز در کشــورهای اتریش، جمهوری چک، 

لتونی، پرتغال، اسلوواکی و اسلوونی، کاربردی ندارد.
به دلیل اســتفاده گســترده از آن در امریکا، این کشــور در 
مرحله اجــرا و ارزیابی سیاســت قــرار دارد. ارزیابی پذیرش 
ایکس بی آر ال در این کشــور، نشــان دهنده برخی تأثیرهای 
مثبــت و منفی حاصل از آن  اســت. یافته هــای لیو،وانگ
ویائــو(Liu, Wang and Yao, 2014)و لیوواوفارل 
بیــن  مســتقیم  رابطــه   ،(Liu and O’Farrell, 2013)

کاربرد ایکس بی آر ال و صحت پیش بینی تحلیلگران را نشــان 
می دهد.

 ،(Dhole et al, 2015) با وجود این، پژوهش دالوهمکاران 
نشــانگر کاهش مقایسه پذیری صورتهای مالی پس از الزامی شدن 
کاربــرد ایکس بی آر ال در امریکا اســت. مطالعه بلنکسپور،میلرو
وایت (Blankespoor, Miller and White, 2014) نیز حاکی 
از کاهش نیافتن ناقرینگی اطالعاتی طی چند سال نخستین دوران 
الزامی شدن کاربرد ایکس بی آر ال است. بنگاه بیمه سپرده  مرکزی 
نیز وقتی بحث ارزیابی گزارشــگری ایکس بی آر ال در تهیه گزارش 
فصلــی بانکها و دیگر نهادهــای مالی )مجموعــه داده های مالی 
فصلی( برای مراجع نظارتی ذیربط به میان آمد، پذیرفت که بعضی 
مباحث کارکردی وجود داشته است. فرایند پردازش ایکس بی آر ال 
 (FDIC, کندتر بود ،(SQL) از کاربرد زبان ســازمند پرسوجــو
(2006. بلژیــک، کرواســی، دانمارک، فنالند، فرانســه، آلمان، 

مجارستان، ایرلند، استونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، هلند، لهستان، 
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رومانی، اسپانیا و بریتانیا، در مرحله اجرای این سیاست قرار دارند. 
ارزیابی در این کشــورها یا در مراحل بســیار ابتدایی اســت یا هنوز 
انجام نگرفته است. بلغارســتان، قبرس، یونان و سوئد نیز به رغم 
اختیاری بودن کاربــرد ایکس بی آر ال در آنهــا، در مرحله اجرا قرار 
دارند و اســتاندارد مربوط به آن تاکنون از نظر قانونی تعیین نشــده؛ 
اما در پروژه های مختلفی به صورت آزمایشی به کار برده شده است. 
در اتریش، جمهوری چک، لتونی، پرتغال، اســلوواکی و اسلوونی 
نیز به هیچ وجه از ایکس بی آر ال اســتفاده نمی شــود. از آنجا که در 
اتحادیه اروپا گســترش کاربرد آن متداول است، رواج کاربرد آن در 
(Kretch-  این کشورها در آینده نزدیک چندان دور از ذهن نیست

.mer, 2013)

تحلیــل سیاســتها نشــان می دهد کــه تفــاوت اصلی 
سیاستهای اعمال شده، در الزامی یا اختیاری کردن کاربرد 
ایکس بی آر ال است. به رغم وجود این معیارها، بخشهایی 
که ایکس بی آر ال در آنها به کار می رود و بنابراین واحدهای 
تجــاری کــه از آن اســتفاده می کنند، فــرق دارند. حتی 
می توان بین بخش مالیاتی )که گزارشگری ایکس بی آر ال 
در این بخــش در هلند، ایرلند، آلمــان، بلژیک و بریتانیا 
الزامــی اســت(، بخــش آمــاری )الزامی بــودن تکمیل 
پرسشــنامه های آماری با ایکس بی آر ال در بلژیک، آلمان 
و ایتالیــا و اختیاری بودن تکمیل آنهــا با ایکس بی آر ال در 
دانمارک، لوکزامبورگ و هلند(، بخش بانکی )پروژههای
بخش  مالی12(،  گزارشــگری و  متداول11  گزارشگری
بیمه ای -پـــروژه های تأدیهدیونS(Solvency2(2- و 
بخش بورس اوراق بهادار )الزامی بودن تکمیل اظهارنامه 
مربوط به کمیسیون بورس و اوراق بهادار با ایکس بی آر ال( 
و دیگر بخشها از قبیل شهرداریها، وزارتخانه ها، امور ثبت 
شــرکتهای تجاری و غیره، تمایز قائل شد. افزون بر این، 
دانشنامه ایکس بی آر ال و دانشنامه های الحاقی آن از تنوع 

زیادی برخوردار است.
تحلیــل پیامدهــای ســازمانی، اقتصــادی و اجتماعِی 
پذیــرش ایکس بی آر ال، نشــان می دهد کــه عوامل مؤثر 
اصلی در پذیرش این زبان عبارتند از: شفافیت بازار سرمایه 
)الزامهای مورد نظر کمیسیون بورس و اوراق بهادار امریکا، 
کمیســیون اروپا و کمیســیوننظارتبراوراقبهادار

چین13(، تقویت نظارت مالی و نیز محرکهای اقتصادی از 
قبیل کاهش بار مســئولیت دولت. ضرورت تنظیم بازار نیز 
یکی دیگر از عوامل پذیرش ایکس بی آر ال اســت. آخرین 

سیاستبهکارگیریایکسبیآرال

درکشورهایمختلفرا

ممکناست

بهدوشکل

اختیاریواجباری

تقسیمکرد

بهکارگیریآناغلببهصورتاختیاری

ودرچارچوبپروژهایخاص

آغازمیشودو

بعدهابهصورتاجباریادامهمییابد
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بحران مالی که جرقه آن را وامهــای رهنی در امریکا زد، 
به دلیل ماهیت یکپارچه بازارها که در حال افزایش اســت، 
سراســر جهان را درنوردید و همین موضوع، لزوم نظارت 
بر بازارهای مالی را نشــان می دهد. همچنین، استاندارد 
بین المللی گزارشــگری مالی نیز یکــی از عوامل پذیرش 
اســت؛ چرا که بسیاری از کشورها پذیرش این استاندارد را 

منوط به اجرای ایکس بی آر ال می دانند.

بحثونتیجهگیری
براساس یافته های این مقاله، وجه بارز پذیرش ایکس بی آر ال، 
ناهمگونی آن اســت. در برخی کشــورها مانند امریکا، ژاپن، 
اسپانیا و بریتانیا، این زبان به استانداردی جاافتاده تبدیل شده 
اســت؛ اما در برخی کشــورهای دیگر، به ویژه در کشــورهای 
کوچکتر اروپایی مانند اتریش، کاربرد آن هنوز متداول نیست. 
همچنین، یافته های تحلیل خط مشــی اســتفاده از آن، نشان 
می دهد که این استاندارد جدیِد گزارشگری در اصل در صنعت 
مالی به کار گرفته می شــود. با توجه به انگیزه های به کارگیری 
اختیاری یا الزامی ایکس بی آر ال، ســه عامل اصلی را می توان 

تشخیص داد: 
الف- منافع ادراک شده )شــفافیت، دقت، اثربخشی در کاهش 

هزینه صورتهای مالی(،
ب- آمادگی سازمانی )شرکتهای نوآور(، یا 

ج- فشار بیرونی. 
در صورتی که ایکس بی آر ال اجرا شود، انتظارهای حامیانش 
برآورده می شود. استونی (Estonia)، پیامدهای به کارگیری 
ایکس بــی آر ال را به این صورت در گزارشــهای ســاالنه  خود 
جمع بندی کرده اســت: “ایکس بی آر ال پردازش سریع و آسان 
داده های تجاری را ممکن می ســازد و به ایجاد ارتباط شفاف، 
کارامد، آسان و قابل اعتماد بین شهروندان، سازمانهای دولتی 

.(Gault, 2013) ”و دیگر گروه های ذینفع، کمک می کند
سیاســت به کارگیری ایکس بی آر ال در کشــورهای مختلف 
را ممکن اســت به دو شــکل اختیاری و اجباری، تقسیم کرد. 
به کارگیری آن اغلب به صورت اختیاری و در چارچوب پروژه ای 
خاص آغاز می شــود و بعدها به صورت اجباری ادامه می یابد. 
با توجه به پیامدهای ســازمانی، اقتصــادی و اجتماعی کاربرد 

ایکس بی آر ال، تحلیل خط مشی استفاده از آن، نشان می دهد 
که عوامل اصلی پذیرش آن عبارتند از: شفافیت بازار سرمایه، 
تقویت نظارت مالی، لزوم تنظیم بازار و کاهش بار مســئولیت 
دولت. براســاس یافته های پریموروســو و باتاچاریا )2008(، 
 (Kaya, کایــا  و   (Ragothaman, 2012) راگوثامــان 
(2014، عوامــل ســازمانی مؤثر بر پذیــرش ایکس بی آر ال، 

عبارتند از: اندازه ســازمان، نقدینگــی آن و میزان نوآور بودن 
)احتمــال اســتفاده از ایکس بــی آر ال در شــرکتهای بزرگتر با 

نقدینگی باالتر و با نوآوری باال، بیشتر است(.
از آنجــا کــه ســازمان اوراق بهــادار و بازارهــای اروپا، 
ایکس بی آر ال را به عنوان اســتاندارد احتمالی گزارشــگری 
الزامی تمامی شــرکتهای پذیرفته شــده در بورسهای اوراق 
بهــادار اتحادیه اروپــا از ابتدای ژانویــه 2020 مطرح کرده 
است، به نظر می رسد کاربرد آن که اینک در اغلب کشورهای 
اروپایی در مراحل ابتدایی گســترش قرار دارد، در ســالهای 

آینده از اهمیت بیشتری برخوردار شود.

پانوشتها:
1- Extensible Business Reporting Language (XBRL)
2- Extensible Markup Language (XML)
3- XBRL International Consortium
4- XBRL Europe 
5- Committee of European Banking Supervisors
6- European Insurance and Occupational Pensions 
Authority
7- European Securities and Markets Authority
8- Federal Deposit Insurance Corporation
9- Federal Financial Institution Examination
10- Taxonomy
11- COREP
12- FINREP
13-China Securities Regulatory Commission
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