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زبان گزارشــگری تجاری توســعه پذیر، یکی از استانداردهای 
جهانی داده ها برای گزارشــگری اطالعات تجــاری در قالبی 
اســت که برای رایانــه قابل خواندن باشــد. استانداردســازی 
اطالعات گزارشــگری تجاری، هزینه های مربوط به پردازش 
دســتی این داده ها، یــا اســتفاده از محصــوالت اختصاصی 
کــه داده ها را در قالبهای ناســازگار محصــور می کنند را حذف 
می نماید. کمیسیون بورس و اوراق بهادار امریکا پس از اینکه 
قوانین نهایی ایکس بــی آر ال را تصویب کرد، به قابلیت بالقوه 
این زبان در فرایند گزارشــگری و افشا عالقه مند بود1 و انتظار 
داشــت تهیه کنندگان و مصرف کنندگان از کاهــش هزینه ها و 

دسترسی آسان تر به داده های شفاف تر، بهره ببرند. 
کسانی که گزارشهای ایکس بی آر ال دقیق را منطبق بر قانون 
نهایی کمیسیون یادشــده تهیه می کنند، به دانش و مهارتهای 

بیشــتر نیاز دارند. برای رعایت این الزامها، بسیاری از شرکتها 
)به خصوص شــرکتهای کوچک تــر که منابع زیــادی ندارند(، 
فراینــد تهیه گزارش را برون ســپاری کرده اند کــه هزینه های 

اضافه بر شرکت تحمیل می کند. 
برای درک هزینه های واقعی شرکتهای کوچک در پی رعایت 
احکام کمیســیون، ایکس بی آر ال امریکا و انجمن حســابداران 
رســمی امریکا از چهارده شــرکتی که خدمــات تهیه گزارش و 
برچســب گذاری در قالــب ایکس بی آر ال را به 1299 شــرکت 
سهامی عام کوچک2 )32 درصد شرکتهای سهامی عام کوچک 

پذیرفته شده در بورس( ارائه می دهند، نظرسنجی کردند. 
براســاس ایــن نظرســنجی، 69 درصــد شــرکتها بــرای 
برون ســپاری کامل این فرایند حــدود 10 هزار دالر یا کمتر در 
ســال می پردازند؛ 18 درصد شــرکتها برای برون سپاری کامل 

بررسیهزینههایایکسبیآرال
بر اساس تحقیقات انجام شده، هزینه های ارائه گزارش در قالب ایکس بی آر ال(XBRL) کمتر از حد انتظار است.

نمودار1- تعداد شرکتهایی که در این نظرسنجی شرکت کردند و هزینه های ساالنه  آنها

حق الزحمه های پرداخت شده شرکتهای کوچک تر در یک سال
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این خدمات بین 10 تا 20 هزار دالر می پردازند؛ فقط هشت درصد شرکتها بیش از 25 هزار دالر در سال هزینه کرده اند و هیچ شرکتی 
بیش از 50 هزار دالر هزینه نکرده است. طی بحث با ارائه دهندگان این خدمات، مشخص شد شرکتهایی که حق الزحمه های ساالنه 
باالتر پرداخته اند، به دلیل پیچیدگی صورتهای مالی شان و افزایش هزینه در نتیجه تغییرهای لحظه آخری زیاد در گزارشهایشان بوده 

است )برای نمونه، تغییر گزارش به دلیل عرضه اولیه عمومی(. این نتایج در نمودارهای 1 و 2 نشان داده شده است. 
این نتایج نشــان می دهند که شرکتهای کوچک الزم نیست ســرمایه  گذاری خیلی زیادی برای استانداردسازی افشای داده ها انجام 
دهند و درواقع این هزینه اضافی ارزشــش را دارد. شــرکتهایی که از زبان ایکس بی آر ال اســتفاده می کنند به دلیل دسترسی بیشتر به 
سرمایه گذارها و اینکه امکان دسترسی آسان تحلیلگران به اطالعات تفصیلی تر اطالعات افشاشده مالی را فراهم می کنند، از مزایای 

آن بهره مند می شوند. 

پانوشتها:
1- در ســال 2009، کمیســیون بورس و اوراق بهادار امریکا قوانین داده های تعاملی با هدف بهبود گزارشگری مالی را تصویب کرد. قانون شماره 9002-33 )قانون 

نهایی( که براساس آن، شرکتهای سهامی عام باید صورتهای مالی و یادداشت های پیوست آنها را با استفاده از ایکس بی آر ال گزارش کنند. 
2- شرکتهای کوچک در این پژوهش، شرکتهایی با ارزش بازاری 75 میلیون دالر یا کمتر هستند.

منبع:
XBRL Costs Study, www.aicpa.org, 2017

نمودار2- درصد شرکتهای حاضر در این پژوهش و هزینه ای که ساالنه می پردازند

درصد شرکتهای کوچک

برای نمونه، 70 درصد شرکتها 
10 هزار دالر یا کمتر می پردازند
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