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سپاسگزاریم که دعوت ما را پذیرفتید و در این گفتگو شرکت کردید. شما از همکاران مجله حسابرس  
و از محققان رشته حسابداری  هستید و خوانندگان مجله با کارهای خوب شما آشنایی دارند. گفتگو را با 

توضیحی درباره ایکس بی آرال و ویژگیهای آن شروع کنیم.

دکتر باغومیان
برای گزارشگری دیجیتال اطالعات مالی، عملکرد، ریسک  بین المللی  استاندارد  (XBRL) یک  ایکس بی آرال 
نیز استفاده می شود. ایکس بی آرال توسط  انواع دیگر گزارشگری  از  از آن برای بسیاری  و رعایت است؛ هرچند که 
یک کنسرسیوم غیرانتفاعی جهانی مدیریت می شود که متعهد به بهبود گزارشگری در جهت منافع عمومی است. در 
حال حاضر بیش از 50 کشور در سراسر جهان از ایکس بی آرال استفاده می کنند؛ به گونه ای که ساالنه میلیونها سند 

سودمندتر، اثربخش تر و دقیق تر بر این اساس تهیه و جایگزین گزارشهای قدیمی و کاغذی می شود. 
قبل از ایجاد ایکس بی آرال، تجزیه وتحلیل جامع صورتهای مالی مستلزم سازماندهی مجدد هر یک از اقالم افشاشده 
در متنهای چاپ شــده یا صفحه های اســتاندارد اینترنت بود که فرایندی دشــوار، زمان بر و هزینه بر به شــمار می آمد. 

ایکس بی آرال؛ سیستم بازایکس بی آرال؛ سیستم باز

گفتگو با دکتر رافیک باغومیان
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی 
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ایکس بی آرال با فراهم ساختن یک برچسب منحصربه فرد برای 
هر یک از اقالم مزبور که به صــورت الکترونیکی قابل خواندن 
است، پیشــنهاد صرفه جویی قابل توجهی در منابع صرف شده 

توسط استفاده کنندگان از چنین اطالعاتی را ارائه کرد.
ویژگی بارز ایکس بی آرال ، »بازبودن« آن اســت ؛ به این معنا 
که هر کس به طور رایــگان و بدون نیاز به صرف هزینه ای برای 
خرید حق امتیاز، مجاز به استفاده از تمامی امکانات و ویژگیهای 
ایکس بی آرال است. این اســتاندارد به تقریب از هر نوع گزارش 
قابل تصوری پشتیبانی می کند، به طور ذاتی ویژگی چندزبان بودن 
را دارد و همچنیــن، تعداد زیادی از الزامهــای پیچیده در حوزه 
کســب وکار را پوشــش می دهد. از ســوی دیگر ویژگیهای فنی 
مربوط، به  رایگان در دســترس اســت و راهنمای پیاده سازی و 
مطالعــات موردی فنی آن نیز در دســترس اعضــای بین المللی 
ایکس بــی آرال قــرار دارد. در ضمــن، کنسرســیوم بین المللی 
ایکس بــی آرال هــم یک گروه منحصربه فرد اســت کــه وظیفه 
آن مدیریت دانش، انتظار، نواوری و ســطح افشــای )بازبودن( 

بخش عمومی و بخش خصوصی در سراسر جهان است.

دانشــنامه اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی 
اســتاندارد  مرکــزی  بخــش   (IFRS Taxonomy)

ایکس بی آرال است. درباره آن توضیح دهید و روشن کنید 
چه مرجعی و چگونه آن را تهیه می کند و چه کاربردی دارد؟

دکتر باغومیان
یا »عناصر« است  از گروه بندی مفاهیم مالی  دانشنامه عبارت 
که در آن هر یک از این مفاهیم تعریف می شود )همانند یک 
مفاهیم  میان  روابط  دانشنامه  در  عالوه براین،  لغت نامه(. 
یکی  با  داریم  اگر  بنابراین،  می شود.  تعریف  نیز  گروه  یک 
باید  دانشنامه  می کنیم،  کار  نقد  وجوه  مانند  ترازنامه  اقالم  از 
شامل تعریف »وجوه نقد« و همچنین رابطه آن با سایر اقالم 
ترازنامه )در دانشنامه( هم باشد. برای مثال، دانشنامه اصول 
 (US GAAP) متحد  ایاالت  حسابداری  پذیرفته شده 
در  معمول  به طور  که  است  عنصر   15000 از  بیش  شامل 
حسابداری  پذیرفته شده  اصول  مبتنی بر  مالی  گزارشگری 

ایاالت متحد از آنها استفاده می شود. 
دانشــنامه اســتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی 

(IFRS) نشــان دهنده الزامهــای ارائــه و افشــای اطالعات 

مشخص شده در اســتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و 
همچنین، شامل عناصری از پیوستهای این استانداردها مانند 
رهنمودهای پیاده سازی و مثالهای تشریحی است. در ضمن، 
دانشنامه اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی شامل 
مواردی از افشا است که توسط استانداردها الزامی نشده اند ولی 

درعمل به طور معمول گزارش می شوند.
اســتانداردهای  دانشــنامه  به روزرسانی شــده  نســخه های 
بین المللی گزارشــگری مالی هنگامی منتشر می شود که هیئت 
اســتانداردهای بین المللی حســابداری، اســتانداردهای جدید 
یــا تجدیدنظرشــده ای را منتشــر می کند که محتــوای آنها بر 
دانشنامه اســتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی تاثیرگذار 
اســت. البته، چنین به روزرســانیهایی می تواند به دلیل بهبود 
محتوای عمومی دانشنامه یا ارتقای فناوری نیز صورت پذیرد. 
درضمن، نسخه های به روزرسانی شده دانشنامه استانداردهای 
بین المللی گزارشگری مالی در معرض نظرخواهی عمومی هم 

قرار می گیرند.

نسخه ساالنه دانشنامه استانداردهای بین المللی گزارشگری 
مالی، در واقع مجموعه  نســخه های به روزرسانی شده ای است 
که طی ســال منتشر می شود. بنیاد اســتانداردهای بین المللی 

برچسب زنی 

عبارت است از 

فرایند کاربست داده های مالی 

منحصربه فرد یک واحد تجاری 

روی یک عنصر دانشنامه
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گزارشــگری مالی که متولی انتشــار دانشــنامه است، به طور 
معمول نسخه ســاالنه را در سه ماهه اول سال منتشر می کند. 
بنیاد یادشده، همچنین رهنمودهای آموزشی و موارد دیگری 
را به منظور کمک به درک و استفاده از دانشنامه استانداردهای 

بین المللی گزارشگری مالی، منتشر می کند. 
دانشنامه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی موجب 
بهبــود ارتباطات میــان تهیه کننــدگان و اســتفاده کنندگان از 
صورتهای مالی می شود که بر اساس استانداردهای بین المللی 
گزارشــگری مالی ارائــه شــده اند. تهیه کننــدگان می توانند 
با اســتفاده از عناصــر دانشــنامه اســتانداردهای بین المللی 
گزارشــگری مالی، اقالم افشاشــده مورد نظر را برچسب زنی 
کنند تا به راحتی در دســترس اســتفاده کنندگان از گزارشهای 

الکترونیکی قرار گیرد.

تهیه صورتهای مالی مبتنی بر اســتانداردهای بین المللی 
گزارشگری مالی چه فرایندی دارد و چگونه از دانشنامه 
برای تهیه صورتهای مالی اســتفاده می شــود؟ فرایند 

برچسب زنی چگونه است؟

دکتر باغومیان
استانداردهای  دانشنامه  محتوای  درک  تسهیل  به منظور 
استفاده  و  تهیه  به  کمک  برای  و  مالی  گزارشگری  بین المللی 
مبتنی بر  ساختارمند  و  الکترونیکی  مالی  صورتهای  از 
مصور  دانشنامه  مالی،  گزارشگری  بین المللی  استانداردهای 
(IFRS Tax� مالی گزارشگری  بین المللی   استانداردهای 
استانداردهای  بنیاد  توسط   onomy Illustrated� ITI) 

رهنمود،  این  در  می شود.  منتشر  مالی  گزارشگری  بین المللی 
گزارشگری  بین المللی  استانداردهای  دانشنامه  محتوای 
اجازه  استفاده کنندگان  به  که  است  شده  ارائه  به گونه ای  مالی 
یعنی  آن  فنی  ابزار  از  عمیقی  دانش  داشتن  بدون  می دهد 
ایکس بی آرال، بتوانند آن را بررسی و با آن کار کنند. دانشنامه 
دو  در  مالی  گزارشگری  بین المللی  استانداردهای  مصور 
اچ تی ام ال  و   (Excel) اکسل  و   (PDF) اف  دی  پی  قالب 
(HTML) قبل از سال 2020 در دسترس است. هر دو نسخه 

شامل پیوندهایی است که به استفاده کنندگان امکان می دهد تا 
به  به طور مستقیم  دانشنامه  از  با کلیک کردن روی یک عنصر 

نسخه الکترونیکی استاندارد بین المللی گزارشگری مالی مربوط 
وصل و آن را مشاهده کنند. 

برچسب زنی عبارت اســت از فرایند کاربست داده های مالی 
منحصربه فــرد یک واحد تجاری روی یک عنصر دانشــنامه. 
فراینــد برچســب زنی طی ایجاد یک ســند مصــداق )نمونه( 
(Instance Document) اجــرا می شــود. ســند پیش گفته، 

پرونده ای شــامل اطالعات گزارشگری مربوط به یک شرکت 
است که به طور ســاختارمند ارائه می شود تا رایانه ها بتوانند آن 
را به صورت هوشــمند تشــخیص دهند و مبادله کنند. انتظار 
می رود که چنین اســنادی برای گزارشــهای مالی جداگانه ای 
چون گزارشــهای ساالنه، اعالم ســود و گزارشهای ارسالی به 
اعتباردهندگان، ایجاد شوند. سند مصداق )نمونه( یک پرونده 
ایکس ام ال (XML) اســت کــه در آن داده هــای مربوط به 
یک شرکت به عناصر دانشــنامه پیوند )برچسب( زده می شود 
تا یک ســند ایکس بی آرال ایجاد گردد؛ سندی که می توان آن 
را  به منظور استفاده تعداد زیادی از استفاده کنندگان، به صورت 

خودکار اعتباردهی و منتقل کرد.

چه  ایکس بی آرال،  بر  اتکا  با  مالی  گزارشگری  فرایند 
تفاوتی با گزارشگری مالی سنتی دارد؟ 

هر کس به طور رایگان و 

بدون نیاز به صرف هزینه ای 

برای خرید حق امتیاز 

مجاز به استفاده از 

تمامی امکانات و ویژگیهای 

ایکس بی آرال است
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دکتر باغومیان
استفاده از ایکس بی آرال مزایای زیادی را برای تمامی مراحل 
مزایایی  چنین  دارد.  به همراه  مالی  تحلیلگری  و  گزارشگری 
هزینه،  و  زمان  در  صرفه جویی  فرایند،  خودکارسازی  شامل 
ارائه  و  تهیه  دقت  و  یکنواختی  اتکاپذیری،  سرعت،  افزایش 
داده ها و نیز کیفیت باالتر اطالعات حاصل و تحلیل آنها و در 

نهایت، تصمیم گیری بهتر استفاده کنندگان مربوط است. 
تمامی انواع سازمانها می توانند به منظور بهبود کارایی تهیه و 
ارائه اطالعات مالی و غیرمالی از ایکس بی آرال اســتفاده کنند. 
از ســوی دیگر، چون ایکس بی آرال توسعه پذیر و انعطاف پذیر 
اســت، می توان کاربرد آن را با الزامهای گوناگون گزارشــگری 
تطبیق داد. این موضوع به واحدهای مالی شرکتها کمک می کند 
تا با تالش کمتر و صرف منابع معقول تری، بتوانند گزارشــهای 
داخلی حســابداری مدیریت، صورتهای مالی، اظهارنامه های 
مالیاتی و گزارشــهای الزم بــه اعتباردهنــدگان را تهیه کنند و 
ارائــه دهند. بدین ترتیب، تمامی مشــارکت کنندگان در زنجیره 
تامین اطالعات مالی، فــارغ از این که تهیه کننده، ارائه کننده یا 

استفاده کننده از گزارشهای مربوط باشند، منتفع خواهند شد.

با توسعه ایکس بی آرال، گزارشگری مالی در آینده چگونه 
خود  باید  چگونه  حسابرسان  و  حسابداران  بود؟  خواهد 
پیشرفتهای  و  مالی  گزارشگری  احتمالی  تغییرات  با  را 

گزارشگری آن آماده کنند؟

دکتر باغومیان
تا  است  شده  موجب  اخیر،  سالهای  در  فناوری  پیشرفت 
سوی  از  شود.  تبدیل  زائد  کاری  به  کاغذ  روی  گزارشگری 
قالب  در  مثال،  )برای  ساختارمند  داده های  از  استفاده  دیگر، 
ایکس بی آرال( موجب افزایش انعطاف پذیری، شخصی سازی 
و سرعت گزارشگری شده است. بدین ترتیب، استفاده کنندگان 
گوناگون این امکان را خواهند داشت تا به همان اطالعاتی که 

به واقع نیاز دارند، به فوریت دست یابند.  
شورای گزارشــگری مالی انگلستان (FRC)، به تازگی 
الگویی را برای گزارشــگری پیشــنهاد کرده است که بر اساس 
آن، بخشــهای مختلف گزارش ساالنه شــرکتها تفکیک و در 
قالب شبکه ای از گزارشــهای گوناگون از بخشهای مختلف که 

مبتنی بر اصول مشــابهی است، ارائه می شود. چنین شبکه ای 
از گزارشــها باید با یکدیگر ســازگار و در حالــت آرمانی به طور 
مســتقیم به شبکه گزارشهای بخشــهای دیگر، متصل باشد. 
شورای گزارشــگری مالی برای پیاده سازی چنین پیشنهادی، 
یک رویکــرد با »الویت دیجیتال« را پیشــنهاد می کند؛ یعنی، 
ایکس بی آرال نقش اساسی را در ارائه و افشای دامنه وسیعی از 

اطالعات برعهده خواهد داشت.
در واقع، هدف شــورای گزارشــگری مالی افزایش شفافیت 
و فهم پذیری به عنوان پاســخی به اعتراض اســتفاده کنندگان 
مبنی بــر حجم و ابهام بیش از اندازه گزارشــهای ســاالنه بوده 
است. شورای گزارشــگری مالی تاکید کرده اســت که ایجاد و 
پیاده سازی این الگوی جدید، مستلزم به کارگیری یک چارچوب 
داده های ساختارمند مانند ایکس بی آرال است و باید تا اندازه ای 
بر داده های موجود در شــبکه گزارشگری، برچسب زده شود تا 

تحلیل، ارتباط و استفاده دوباره از آنها امکان پذیر باشد. 
آن چه مسلم است، حسابداران و حسابرسان باید خود را برای 
رویارویی با تحولهای گزارشگری در آینده آماده کنند تا بتوانند 
با استفاده از پیشرفت فناوری ایکس بی آرال و ابزار مشابه، خود 
را با تغییــرات آینده تطبیق دهند. در این راســتا، از بزرگترین 
چالشــهای پیش روی حســابداران به ویژه در کشورهایی چون 
ایران که هنوز ایکس بی آرال در آنها نوپا به شــمار می آید، ابتدا 
بحث آموزش و آشــنایی با ویژگیهای ایکس بی آرال و ســپس 
کسب مهارت در زمینه استفاده از دانشنامه های مربوط و تهیه 
و ارائه اطالعات شــرکتها در قالب ایکس بی آرال است. البته، 
پرواضح اســت که ابتدا باید دولت، مقررات گــذاران و متولیان 
تدوین استاندارد، برنامه هایی را در قالب گزارشگری داوطلبانه 
در قالب ایکس بی آرال اعالم و تمامی ذی نفعان شــامل اهالی 
حرفه را به مشــارکت در آن تشویق کنند. چالش بزرگ دیگر، 
مربوط به حسابرســان اســت که باید خود را با سرعت تغییر و 
نحــوه تهیه و ارائــه اطالعات در قالب جدیــد، تطبیق دهند. 
بدین منظور، حسابرســان باید به دنبال اســتفاده از حسابرسی 
برخط و حسابرسی مســتمر و به کارگیری ایکس بی آرال در کار 

حسابرسی باشند.

به طور ویژه گفته می شود که ایکس بی آرل موجب بهبود 
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شفافیت گزارشگری مالی می شود. چگونه ایکس بی آرال 
به این موضوع مربوط می شود؟

دکتر باغومیان
اطالعات زمانی شفاف تلقی می شود که حتی در شرایط ابهام 
و  معامالت  اقتصادی  ماهیت  انعکاس دهنده  به صراحت  نیز 
در حالی  این  باشند.  قابل فهم  استفاده کنندگان  برای  به آسانی 
موجب  زیر،  شیوه های  به  ایکس بی آرال  از  استفاده  که  است 

ارتقای سطح شفافیت گزارشگری می شود:
و  کسب وکار  به  مربوط  فعالیتهای  منصفانه  و  کامل  افشای   •

مدیریت عملیات،
سازمانها  توسط  که  اطالعاتی  کامل  جزئیات  آسان  بررسی   •
ارائه می شود؛ بدون افزایش سطح پیچیدگی اطالعات و نحوه 

دسترسی استفاده کنندگان به اطالعات مذکور،
مستندسازی  و  بودن  قابل فهم  به  نسبت  اطمینان دهی   •

اطالعات گزارش شده،
از  فارغ  مربوط؛  اطالعات  مستقیم  جستجوی  امکان  ارائه   •
اطالعات  آسان  مقایسه  همچنین،  و  اطالعات  وجود  مکان 

ارائه شده از سوی سازمانهای مختلف،
انعطاف پذیری،  به دلیل  برچسب دار  داده های  از  آسان  استفاده   •
پویایی، به موقع بودن، دقت، تعامل پذیری و سایر ویژگیهای آنها.

ایکس بی آرال  از  استفاده  باید  مرجعی  چه  ایران  در 
متولی  کند؟  نظارت  آن  بر  و  دهد  گسترش  و  سازمان  را 

ایکس بی آرال چه وظایف و مسئولیتهای خواهد داشت؟

دکتر باغومیان
به منظور استقرار و پیاده سازی طرح استفاده از ایکس بی آرال 
ملی  کنسرسیوم  یک  تشکیل  می رسد  به نظر  کشور،  در 
ایکس بی آرال که عضوی از کنسرسیوم جهانی ایکس بی آرال 
پیشنهاد  همچنین،  باشد.  راه حل  یک  می تواند  بود،  خواهد 
قانونگذار  یا  ناظر  نهادهای  از  یادشده  کنسرسیوم  می شود 
گوناگونی تشکیل شود که نیاز به دریافت گزارشهای دوره ای از 
شرکتها و سازمانها را دارند )برای مثال، سازمان بورس و اوراق 
بهادار، بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، بیمه مرکزی و . 
تهیه  به  نخست  گام  در  کنسرسیوم  این  می رود  انتظار   .).  .
اروپا  الکترونیک  واحد  قالب  قانون  با  هم تراز  مقرراتی 
گزارشگری  باشند  موظف  ناشران  کلیه  تا  بپردازد   (ESEF)

قانون  در  مقررشده  موارد  چارچوب  در  را  خود  الکترونیکی 
انجام دهند. 

گام مهــم بعدی، تهیه دانشــنامه های متناســب بــا کاربرد 
ایکس بی آرال در هر یک از حوزه هایی اســت که انتظار می رود 
گزارشهای دوره ای پیش گفته در زمینه آنها تهیه و ارائه شوند. در 
این مرحله، مشارکت و همکاری تنگاتنگ سازمان حسابرسی 
که متولی تدوین اســتانداردهای حســابداری و حسابرسی در 

کشور است و نیز سایر نهادهای مشابه، ضروری است. 
ناگفته نماند که اســتقرار و پیاده ســازی ایکس بی آرال یک 
طرح ملی اســت که نیازمند عزم ملی تمامــی ذی نفعان و نیز 
آماده ســازی زیرســاختهای ســخت افزاری و نرم افزاری الزم 
در ســطح کشــور اســت که پرداختن به آن، مجال دیگری را 

می طلبد.

از شما سپاسگزاریم. امیدواریم در گفتگوی آینده شاهد 
ایران  در  الکترونیک  مالی  گزارشگری  در  پیشرفتهایی 

باشیم.

به منظور استقرار و پیاده سازی 

طرح استفاده از

 ایکس بی آرال در کشور

تشکیل یک کنسرسیوم ملی 

می تواند یک راه حل باشد


