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فناوری؛ ستون پشتیبان
مدل کنونی گزارشگری شرکتها بر مبنای کاغذ است و تولید گزارشهای کاغذی را درنظر دارد. در مدل جدید، از فناوری برای 

متصل کردن شبکه گزارشگری و گردهم اوری اطالعات اطالع رسانی شده به وسیله شرکتها استفاده می شود.
برای توانمندســازی چشــم انداز گزارشگری توانمندشــده با فناوری، فعالیت بیشتر برای توســعه و جستجوی موارد زیر 

موردنیاز است:
• مجموعه کاملی از نگاره/ ساختارهای گزارشگری شرکتی؛ برای پشتیبانی از برچسب زنی همه گزارشها در شبکه گزارشگری.
• مکان واحد ذخیره سازی/ درگاه داده؛ که در سراسر الزامهای گزارشگری انتظام بخشی )شرکتهای پذیرفته شده در بورس و 

شرکتهای خارج از بورس( کار کند تا یک منبع یکنواخت و کارامد از داده انتظام بخشی شده شرکتها فراهم سازد.
• ابزار جدید جستجو و تحلیل که از شبکه گزارشگری بهره می گیرد.

فناوری از منظر تهیه کننده
تهیه  گزارشگری  متفاوت  اهداف  برای  که  کند  تهیه  متفاوتی  گزارشهای  و  محتوایی  عناصر  است  ممکن  تهیه کننده   -1
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می شوند. چشم انداز پیشنهادی برای گزارشگری توانمندشده 
به وسیله فناوری، همه مفاد گزارشگری تولیدشده را در شکل 
رونوشت  گزینه  فرض،  پیش  )این  می بیند  دیجیتال  بندی 
کاغذی را برای دسترس پذیری درنظر می گیرد(. شکل بندی 
دیجیتال متاثر از هدف گزارش و ویژگیهای سامانه در سطح کل 
است و ممکن است شامل واسطه هایی از جمله اچ تی ام ال 
(HTML)، ویدئو و پاورپوینت (PowerPoint) باشد. مفاد 

خوانده  ماشین  به وسیله  که  مربوط  برچسبهای  با  گزارشگری 
می شود، برچسب زده می شود؛ گستره برچسب زنی به وسیله 
الزامهای خاص انتظام بخشی و الزامهای برچسب زنی شبکه 
از  )بااستفاده  شبکه  برچسبهای  می شود.  تعیین  عمومی 
درباره چگونگی  مهم  اطالعات   )(XBRL) بی آرال  ایکس 
منطبق شدن گزارش/ محتوا در شبکه را اطالع رسانی می کند؛ 
مانند دوره، وضعیت حسابرسی، نوع گزارش، هدف گزارش و 

غیره.
2- تهیه کننده باید پس از برچسب زنی،گزارش را در یک مکان 
کند.  تسلیم  آن  اینترنتی  اطالع رسانی  مرکز  و  واحد  عمومی 
و  گزارشهای تحویل شده وصل شود  به  بتواند  باید  تهیه کننده 

در سطح گزارش ارتباط متقابل برقرار کند.

ایکس بی آرال
داده های  چارچوب  به وسیله  باید  فناوری  چشم انداز   -3
این موضوع  پشتیبانی شود.  ایکس بی آرال  مانند  ساختاریافته 
شبکه  درون  محتوا  عناصر  و  مدارک  همه  سطح  در  باید 

گزارشگری کاربردپذیر باشد.
4- در حالی که ایکس بی آرال در حال حاضر در بیشتر کشورها 
برای فراهم ساختن ساختار قابل خواندن باماشین برای بعضی 
اطالعات مالی )و اطالعات مربوط به کربن( استفاده می شود، 
همه داده های درون شبکه، ازجمله مالی، راهبری و غیرمالی، 
ممکن  موضوع  این  شوند.  برچسب زنی  معینی  اندازه  تا  باید 
است دربرگیرنده برچسبهایی از مقطع داده های درون مدارک، 

عناصر محتوا، یا کل مدرک باشد.
5- برچسب زنی الزامها باید بر مبنای مراجع  چندگانه انتظام بخشی 
توسعه داده شود تا امکان استفاده چندباره از داده ها فراهم شود 

و پیامدهای تالش برای برچسب زنی را کاهش دهد.

فناوری از منظر ا ستفاده کننده
6- در این پیشنهاد، تهیه گزارش متاثر از هدف اطالع رسانی آن 
است. هدفها برای گزارشهای اجباری در ضوابط انتظام بخشی، 
تعریف  شرکتها  خود  به وسیله  داوطلبانه  گزارشهای  برای  و 
می شود. بنابراین، تصمیم برای تهیه یک گزارش برعهده مرجع 
در  اگر  )حتی  استفاده کننده  نه  است،  شرکت  یا  انتظام بخشی 

نهایت درنتیجه تقاضای سرمایه گذار یا ذینفع تهیه شده باشد(.
نیز  استفاده کنندگان  که  است  پذیرفتنی  موضوع  این   -7
را  شرکت  گزارشگری  از  استفاده  مطالعه/  از  خودشان  اهداف 
فناوری،  به وسیله  توانمندشده  گزارشگری  چشم انداز  دارند. 
است.  هدف  مبتنی بر  مصرف  تسهیل  جستجوی  در 
استفاده کنندگان باید از راه های گوناگونی به شبکه گزارشگری 
ذخیره سازی،  واحد  مکان  طریق  از  ازجمله  یابند؛  دست 
یا  ابزار  یک  طریق  از  یا  شرکت،  اینترنتی  اطالع رسانی  مرکز 
گزارشهای  است  ممکن  استفاده کنندگان  داده ها.  تامین کننده 
شبکه را به  همان شکل که تهیه شده اند، استفاده کنند؛ یا ممکن 
است چندین گزارش را بررسی کنند که اطالعات موردنیاز برای 
بنابراین، برچسبها و  به اهدافشان را فراهم می کنند.  رسیدن 
را  به وسیله تهیه کننده پیوست شده اند( ساختاری  پیوندها )که 
اجازه می دهد مربوط ترین  استفاده کننده  به  فراهم می کنند که 

مفاهیم در سراسر شبکه را استفاده کند.

منبع:
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