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 دکتر رافیک باغومیان

تأثیر زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر 

بر حرفه حسابرسی

مقدمه
زبان گزارش�گری تجاری توس�عه پذیر (XBRL)، یک زبان الكترونیكی برای گزارش��گری اطالعات مالی است. در واقع، هر یک از اقالم مالی و غیرمالی موجود در 
گزارش��ها به برچس��ب های زبان گزارش��گری تجاری توس��عه پذیر که دربرگیرنده اطالعات مفهومی اقالم و شرح معنای آنها هستند، پیوس��ت می شود. چنین کاری موجب 
می گردد تا کامپیوترها قادر به خواندن گزارشهای مالی شوند؛ امری که در صورت ارسال این گزارشها در قالبهای دیگر از جمله اسناد قابل حمل (PDF)، امكان پذیر نبود. 
در حقیقت، زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر روش استانداردی را برای تهیه، انتشار، مبادله و استخراج داده ها از صورتهای مالی به صورت الكترونیكی و خودکار، فراهم 
می آورد. با توجه به کاهش عملیات دس��تی، زبان گزارش��گری تجاری توسعه پذیر روش سریع تر و کم خطاتری را برای استفاده از اطالعات مالی ارائه می کند. بدین ترتیب، 
انتظار می رود که زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر تأثیر گسترده ای را بر حوزه گزارشگری مالی داشته باشد و به عنوان یک زبان فراگیر و جدید، به جای روشهای سنتی 

مورد استفاده قرار گیرد )عرب مازار یزدی و جابری نسب، 1388(.
از سوی دیگر، انجمن حسابداران رسمی امریکا (AICPA) برای سالهای متوالی به دلیل انعطاف پذیری، راحتی استفاده و به موقع بودن گزارشگری مالی در قالب 
زبان گزارش��گری تجاری توس��عه پذیر، آن را در فهرس��ت 10 فناوری برتر خود قرار داده است. این در حالی اس��ت که با توجه به رسواییهای مالی سالهای اخیر و در پی آن 
تصویب قوانین و مقررات سخت گیرانه تر از سوی مقامهای ذیصالح، محیطی ایجاد شده است که در آن می توان کیفیت اطالعات را از طریق به کارگیری زبان گزارشگری 
تجاری توس��عه پذیر بهبود بخش��ید (Baldwin and Trinkle, 2011). برای مثال، اگر انرون (Enron) صورتهای مالی خود را با اس��تفاده از زبان گزارش��گری تجاری 
توس��عه پذیر منتش��ر می کرد، تش��خیص اینكه ارقام گزارش ش��ده مربوط به درامدها، جریانهای نقدی عملیاتی، سود و نرخهای رشد ش��رکت با میانگینهای صنعت مربوط 
تناس��بی نداش��تند، برای مقامهای ذیصالح راحت تر می ش��د و کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) می توانست با دادن هش��دارهای الزم به ذینفعان، روند بازرسی 

.(McNamar, 2003) انحرافهای مشاهده شده را سرعت دهد
چنین ویژگیهایی موجب جلب  نظر مؤسس��ه های بزرگ حسابرس��ی به کاربردهای بالقوه زبان گزارش��گری تجاری توسعه پذیر برای آنها شده است؛ 
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پیامدهای زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر 
برای حرفه حسابرسی

یكی از چالش برانگیزترین حوز های مربوط به زبان گزارشگری 
تجاری توسعه پذیر، عبارت از حسابرسی و به ویژه اطمینان دهی 
نس��بت به اطالعاتی می باش��د ک��ه در قالب زبان گزارش��گری 
تجاری توس��عه پذیر تهیه ش��ده اس��ت. در این بخش، ابتدا به 
فراین��د فعلی اطمینان دهی اس��ناد مبتنی بر زبان گزارش��گری 
تج��اری توس��عه پذیر و رهنموده��ای ارائه ش��ده در ای��ن زمینه 
پرداخته خواهد شد؛ سپس پیامدهای زبان گزارشگری تجاری 
توسعه پذیر برای حرفه حسابرسی و رویه های جدید حسابرسی 

مورد انتظار مطرح می ش��ود؛ بعد از آن معلومات جدید موردنیاز 
حسابرس��ان و مس��ائل موج��ود در صنع��ت مورد بررس��ی قرار 
می گیرد و در نهایت، چگونگی تسهیل شدن حسابرسی مستمر 

به واسطه استفاده از زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر و تأثیر 
زبان گزارش��گری تجاری توس��عه پذیر بر خدمات مش��اوره ای 

ارائه شده به وسیله حسابرسان، تشریح می شود.

وضعیت فعلی اطمینان دهی اسناد مبتنی بر زبان 
گزارشگری تجاری توسعه پذیر

حسابرسی اسناد مبتنی بر زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر در 
حال حاضر اجباری نیس��ت (Alles and Gray, 2012). البته 
 (CICA) در این رابطه، انجمن حس�ابداران رس�می کانادا
موضع خود را این گونه بیان کرده است که چون اسناد الكترونیكی 
برخط از صورتهای مالی به ش��مار نمی آیند، پس استانداردهای 
حسابرس��ی حاکم بر گزارشهای حسابرس��ی در زمینه صورتهای 
 .(CICA, 2005) مالی برای اس��ناد مذکور قابل اعمال نیس��ت
هم اکنون تنها کش��وری که در آن از حسابرسان انتظار می رود تا 
برچسب های زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر مورد استفاده 
در صورتهای مالی را به منظور حصول اطمینان از یكنواختی آن 
در میان ناشران مختلف راستی آزمایی کنند، کشور امارات متحد 

.(Brands, 2012) عربی است
در بس��یاری از کش��ورهای دیگر، هنوز بحث های فراوانی در 
زمینه اجباری ش��دن حسابرسی اسناد مبتنی بر زبان گزارشگری 
تج��اری توس��عه پذیر در میان پژوهش��گران وج��ود دارد. برای 
مثال، کمیس��یون ب��ورس و اوراق بهادار تاکنون هیچ نش��انه ای 
مبن��ی ب��ر وج��ود هرگون��ه برنامه ری��زی به منظور الزامی ش��دن 

به گونه ای که هم اکنون چهار مؤسس�ه بزرگ حسابرس�ی (Big Four) در کنسرس��یوم های مختلفی که به منظور بهبود و توسعه رده بندی های 
گوناگون زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر و ترویج استفاده از آن تشكیل شده اند، در سطح بین المللی فعاالنه مشارکت می کنند. در واقع، زبان 
گزارش��گری تجاری توس��عه پذیر ارتباط تنگاتنگی با برخی از کارکردهای حسابرسی و مؤسسه های مربوط دارد. نخست اینكه حسابرسی بخش 
مهمی از زنجیره تأمین اطالعات مالی اس��ت (Lennox and Pittman, 2011). از آنجایی که چگونگی حرکت اطالعات در مس��یر زنجیره 
 (Coderre تأمین پیش گفته به وس��یله زبان گزارش��گری تجاری توس��عه پذیر تغییر خواهد کرد، تأثیر آن بر حسابرس��ان اجتناب ناپذیر خواهد بود
(and McCollum, 2004. همچنین، مؤسسه های حسابرسی به تحلیل اطالعات مالی و استفاده از نتایج حاصل از آن در خدمات مختلف خود 
می پردازند (Tissen and Sneidere, 2011). در ضمن، انتظار می رود که زبان گزارش��گری تجاری توس��عه پذیر کنترلهای داخلی شرکتها را نیز 
 (Bizarro and Garcia, 2011) تحت تأثیر قرار دهد؛ نكته ای که باید به هنگام ایجاد و توس��عه سیس��تمهای حسابداری، مورد توجه قرار گیرد
و مؤسس��ه های حسابرس��ی در این زمینه می توانند به صاحبكاران خود کمک کنند. به طور کلی، چنین انتظار می رود که مزایای زبان گزارش��گری 
تجاری توس��عه پذیر از قبیل کمتر ش��دن تعداد خطاها و صرفه جویی در زمان اس��تخراج داده ها، باعث افزایش درامد مؤسس��ه های حسابرس��ی و 

.(Troshani and Rao, 2007) افزایش ارزش ایجادشده برای صاحبكاران آنها شود
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حسابرس��ی برای اسناد ارسالی مبتنی بر زبان گزارشگری تجاری 
توسعه پذیر بروز نداده اس��ت (Whitehouse, 2011)؛ هرچند 
بیش��تر صاحب نظ��ران بر ای��ن باورند که نی��از ب��ه اطمینان دهی 
اطالع��ات مالی مبتنی بر زبان گزارش��گری تجاری توس��عه پذیر 
در ح��ال افزای��ش اس��ت (Plumlee & Plumlee, 2008) و 
ای��ن امر منافع عم�وم را به بهت�ری��ن نح�وی ت�أمین خواهد ک�رد 
(Srivastava and Kogan, 2010). البته به رغم وجود چنین 

نیازی، هنوز استانداردهای حسابرسی مناسبی برای انجام چنین 
کاری تدوین نش��ده اس��ت (Bartley et al., 2011). این همه 
در حالی اس��ت که تع��دادی از انجمنهای حرف��ه ای رهنمودهایی 
را ب��رای حص��ول اطمینان از قابلیت اتكای اس��ناد مبتنی بر زبان 
گزارشگری تجاری توسعه پذیر ارائه کرده اند. برای مثال، هیئت 
 (PCAOB) نظارت بر حسابداری ش�رکتهای سهامی عام
در س��ال 2005 و انجمن حس��ابداران رس��می امریكا در سالهای 
 (PCAOB 2009 و 2011، چنین رهنمودهایی را منتشر کرده اند

  .2005; AICPA 2009 and 2011)

موض��وع زمانی پیچیده تر می ش��ود که بدانیم مؤسس��ه های 
حسابرس��ی تنها تأمین کنندگان خدم��ات اطمینان دهی در این 
حوزه نیستند؛ زیرا مدیران همواره هزینه خدمات اطمینان دهی 
به وسیله حسابرسان مستقل را با هزینه انجام آن از سوی منابع 
داخلی، مقایس��ه می کنن��د (Alles and Gray, 2012). این 
بدان معنا می باش��د که شیوه های دیگر کس��ب اطمینان از ارائه 
اطالعات در قالب زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر، عبارت 
خواهن��د بود از بهب��ود فرایند ایجاد فایل ه��ای مربوط در داخل 
شرکت و کس��ب اطمینان به شكل درون سازمانی؛ یا در صورت 
برون س��پاری تهیه و ارائه چنین اطالعات��ی، اطمینان به اینكه 

کارگزار مربوط کار خود را به نحو احس��ن به انجام خواهد رساند. 
گزینه دیگر نیز اس��تفاده از ابزار راس��تی آزمایی در نرم افزارهای 
م��ورد اس��تفاده در فراین��د ایجاد ی��ا تبدیل اطالع��ات در قالب 
 (Alles and Gray, زبان گزارش��گری تج��اری توس��عه پذیر
(2012 اس��ت. ب��ا این حال، ب��اور موجود میان حسابرس��ان و 

تدوین کنندگان قوانین و مقررات مربوط آن است که حسابرسان 
تنها اشخاصی هستند که می توانند خدمات اطمینان دهی الزم 
را نسبت به اسناد مبتنی بر زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر 

  .(Plumlee and Plumlee, 2008) ارائه کنند
با این همه، حسابرسی نشدن اسناد مبتنی بر زبان گزارشگری 
تجاری توس��عه پذیر به یک پارادوکس ختم می ش��ود؛ به گونه ای 
که از یک طرف فرض بر این اس��ت که زبان گزارشگری تجاری 
توسعه پذیر موجب افزایش شفافیت گزارشگری و اعاده اطمینان 
س��رمایه گذاران نس��بت به بازارهای مالی می شود، ولی از سوی 
دیگ��ر نمی ت��وان تضمینی ب��رای کیفیت چنین اس��نادی که باید 
 (Alles به س��رعت تحلیل و مورد اس��تفاده قرار گیرند، ارائه کرد
(and Gray, 2012. بدی��ن ترتی��ب، به نظر می رس��د که نقش 

حسابرسان مستقل در چنین مجموعه ای قدری مبهم است؛ زیرا 
آنها در حالی که همچنان مشغول حسابرسی شرکتهای گزارشگر 
به ش��یوه معمول خود هستند و به بررسی درستی نسخه کاغذی 
صورتهای مالی ارائه ش��ده می پردازند، هیچ گونه مسئولیتی را در 
قبال نس��خه  مبتنی بر زبان گزارش��گری تجاری توس��عه پذیر که 

مخاطبان در پی استفاده از آن هستند، تقبل نمی کنند.

رویه های جدید حسابرسی مورد انتظار
یك��ی از هدفه��ای کل��ی حسابرس��ی صورتهای مالی، کس��ب 

انتظارمیرودکهزبانگزارشگریتجاریتوسعهپذیر

تأثیرگستردهایرابرحوزهگزارشگریمالیداشتهباشدو

بهعنوانیکزبانفراگیروجدیدبهجایروشهایسنتی

مورداستفادهقرارگیرد
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اطمینان معقول از وجود یا نبود تحریف بااهمیت ناشی از تقلب 
یا اشتباه در صورتهای مالی به عنوان یک مجموعه واحد است 
)سازمان حسابرسی، 1392 الف(. ریسک وجود خطا همواره 
در صورته��ای مالی وج��ود دارد؛ ولی هنگام��ی که صورتهای 
مزبور با استفاده از زبان گزارش��گری تجاری توسعه پذیر تهیه 
می شوند، ریس��كهای اضافی دیگری هم مطرح می  شوند که 
 .(CICA, 2005) حس��ابرس بای��د آنها را نی��ز در نظر گی��رد
در این راس��تا، انجمن حسابداران رس��می امریكا چهار ویژگی 
برای اطالعات مبتنی بر زبان گزارش��گری تجاری توسعه پذیر 
مش��خص کرده اس��ت که با بررس��ی آنها می توان ب��ه ارزیابی 
کیفی��ت چنی��ن اطالعات��ی پرداخ��ت (AICPA, 2011). در 
این رابطه، نخس��تین کار توجه به ساختار است؛ بدین معنا که 
س��اختار فایل های زبان گزارش��گری تجاری توس��عه پذیر باید 

منطبق با الزامهای محیط گزارشگری واحد گزارشگر باشد. 
در مرحل��ه بعدی، خود فرایند برچس��ب گذاری حائز اهمیت 
اس��ت؛ یعن��ی تم��ام داده های مرب��وط در اس��ناد مرج��ع باید 
برچس��ب گذاری ش��ده و چیزی از قلم نیفتاده باش��د. عالوه بر 
این، اطالعات )شامل تاریخها، مبالغ، واحدها و روابط( موجود 
در س��ند الكترونیكی ایجادش��ده باید به طور کامل با داده های 
اس��ناد مرجع مربوط منطبق و فاقد هرگونه مغایرتی باش��د. در 
نهایت اینكه داده ها باید به نحو مناس��بی برچسب گذاری ش��ده 
باشند؛ یعنی ماهیت یک قلم در سند مرجع، برای مثال اقالم 
غیرمترقبه، باید در یكی از اقالم س��ند الكترونیكی ایجادشده 

 .(Plumee and Plumee, 2008) منعكس شده باشد
نكته دیگر، بحث اطمینان دهی در س��طح داده ها می باش��د. 
در حال حاضر، اظهارنظر حسابرس��ان نسبت به صورتهای مالی 
به عنوان یک مجموعه است؛ بدین معنا که احتمال دارد تحریف 
به نس��بت بزرگی در یكی از اقالم صورتهای مالی وجود داش��ته 
باشد، ولی به اندازه ای بااهمیت نباشد که موجب گمراه کننده شدن 
صورتهای مالی به عنوان یک مجموعه شود. این در حالی است 
که در صورت اس��تفاده از زبان گزارش��گری تجاری توسعه پذیر، 
این ام��كان وجود دارد ک��ه اس��تفاده کنندگان از صورتهای مالی 
اقالمی را از آنها اس��تخراج و فرض کنند که هریک از این اقالم 
به تنهایی عاری از اش��تباه یا تحریف بااهمیت هستند. بنابراین، 
اس��تفاده کنندگان نیازمن��د آگاهی از س��طح قابلیت ات��كای تمام 

اقالم اطالعاتی هستند که در چارچوب زبان گزارشگری تجاری 
توس��عه پذیر به آنها دسترسی دارند. در این میان، قابلیت کاربرد 
مفهوم اهمیت در حوزه زبان گزارش��گری تجاری توسعه پذیر در 
مفهوم س��نتی که حسابرس��ان مورد اس��تفاده قرار می دهند، در 
هاله ای از ابهام قرار دارد. البته می توان با تعریف س��طح اهمیت 
برای مانده حساب ها یا گروه معامالت، راه حلی برای این مسئله 
پیدا کرد؛ هرچند این کار نیاز به مطالعات بیش��تری در این زمینه 

.(Plumee and Plumee, 2008) دارد
ع��الوه ب��ر ای��ن، اس��تفاده از زب��ان گزارش��گری تج��اری 
توسعه پذیر ممكن است مستلزم ایجاد تغییرهایی در کنترلهای 
داخلی ش��رکتها شود؛ امری که کار حسابرس��ان مستقل را نیز 
تحت تأثیر قرار می دهد. براس��اس استانداردهای حسابرسی، 
بخش��های  معین��ی  از کار حسابرس��ان  داخل��ی  می توان��د مورد 
اس��تفاده  حس��ابرس  مس��تقل  نیز قرار گیرد؛ گرچه  حس��ابرس  
مس��تقل  به  تنهایی  مس��ئول  ارائه  نظر درب��اره  صورتهای  مالی  
و تعیی��ن  ن��وع  و ماهیت ، زمان بن��دی  اجرا و حدود روش��های  
حسابرس��ی  است  )سازمان حسابرس��ی، 1392 ب(. این بدان 
معناست که اثربخشی و تغییرهای مربوط به کنترلهای داخلی 
باید مورد بررس��ی و ارزیابی حسابرس��ان مس��تقل ق��رار گیرد 
(Alles and Gray, 2012)؛ بدین ترتیب، این امكان وجود 

دارد که زبان گزارش��گری تجاری توسعه پذیر از این طریق نیز 
رویه های حسابرسی را تحت تأثیر قرار دهد.

در نهای��ت اینكه چون هنوز حسابرس��ی اس��ناد مبتنی بر زبان 
گزارش��گری تج��اری توس��عه پذیر اجباری نیس��ت، نمی توان در 
م��ورد حق الزحمه ه��ای حسابرس��ی اظهارنظر ک��رد. البته چنین 
به نظر می رسد که آسان تر شدن فرایند استخراج و تحلیل داده ها 
و در نتیج��ه صرفه جویی در زمان و هزینه حسابرس��ان، می تواند 
منج��ر به کاهش حق الزحمه های حسابرس��ی و ی��ا افزایش ارائه 
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 (Nel خدماتی ب��ا ارزش افزوده بیش��تر برای صاحبكاران ش��ود
(and Steenkamp, 2008. از س��وی دیگر با اجباری ش��دن 

حسابرس��ی اسناد مبتنی بر زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر، 
ممكن است حجم کار حسابرسان افزایش یابد؛ زیرا آنان مسئول 

درست بودن فایلهای الكترونیكی مربوط نیز خواهند بود. 
ذک��ر ای��ن نكت��ه نی��ز ض��روری اس��ت که حت��ی اگ��ر خدمات 
اطمینان دهی اجباری نش��ود، ریسک حسابرسان افزایش خواهد 
یاف��ت؛ چون صاحب��كاران ممكن اس��ت انتظار ناگفت��ه ای مبنی 
بر پوش��ش ریس��ک وج��ود خط��ا در فایله��ای الكترونیكی زبان 
گزارش��گری تجاری توس��عه پذیر توس��ط رویه های حسابرسی را 
داش��ته باش��ند (Nel and Steenkamp, 2008). از ای��ن رو، 
چنی��ن ریس��كی بای��د در هن��گام تعیی��ن حق الزحم��ه خدم��ات 

حسابرسی در نظر گرفته شود. 

مقاومت در برابر فناوری و نیاز به یادگیری 
انتظار می رود حسابرس��انی ک��ه خدم��ات اطمینان دهی برای 
فایلهای زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر ارائه می کنند، از 
دانش کافی در این حوزه برخوردار باش��ند تا بتوانند کار خود را 
 .(Plumee and Plumee, 2008) به درس��تی انجام دهند
همچن��ان ک��ه اقتصاد و کس��ب وکار الكترونی��ک در حال تغییر 
دادن روش دریافت، فراوری و تحلیل اطالعات مالی اس��ت، 
تقاضا برای حسابرس��انی که با استفاده از مهارتها و قابلیتهای 
فن��ی پیش��رفته و انگیزه ها و رفتار مناس��ب خود ق��ادر به ارائه 
خدم��ات اطمینان دهی مربوط باش��ند، در حال افزایش اس��ت 

 .(Vasarhelyi et al., 2010)

مثال خوبی که برای الزام به افزایش دانش حسابرسان وجود 
دارد، مرب��وط به تع��داد اقالم و رده بندی ه��ای مربوط در زبان 
گزارش��گری تجاری توس��عه پذیر اس��ت؛ به گونه ای که نس��خه 
سال 2012 اصول حسابداری پذیرفته شده ایاالت متحد شامل 
000ر15 مفهوم اس��ت که از این تعداد 300ر1 مفهوم نسبت به 
 (Ernst & Young, نسخه سال قبل جدید به ش��مار می آیند
(2012. بدین ترتی��ب، حتی از روی حجم زیاد داده های جدید 

نیز می توان قضاوت کرد که آموزشهای بسیار بیشتری در زمینه 
رده بندی داده ه��ا و روابط بین آنها برای حسابرس��ان موردنیاز 

.(Alles and Debreceny, 2012) است

نكت��ه دیگری ک��ه در خصوص ال��زام به افزای��ش دانش در 
نزد حسابرس��ان می توان به آن اشاره کرد، این است که وقتی 
موضوع به پیشرفت فناوری و کاربردهای آن مربوط می شود، 

آنان گاهی به ُکندبودن متهم می شوند. 
یافته ه��ای پژوهش��های ای��ن ح��وزه نش��ان می ده��د ک��ه 
حسابرس��ان در پذیرش و اس��تفاده از فناوریهای جدید، بسیار 
کند و ناهمگن عمل می کنند. عالوه بر این، ابزار حسابرس��ی 
فعل��ی دارای قابلیتهای محدودی هس��تند؛ زیرا با وجود اینكه 
حسابرس��ان را قادر به اس��تخراج داده های مربوط می نمایند، 
ولی به طور کامل خودکار نیس��تند و برای تحلیل خروجی های 
حاصل، حسابرسان باید دستكاریهایی را روی آنها انجام دهند 

 .(Vasarhelyi et al., 2010)

از دالی��ل وج��ود چنی��ن وضعیت��ی می ت��وان ب��ه مق��ررات 
منسوخ ش��ده و قدیمی موجود، بی میلی ش��رکای مؤسسه های 
حسابرس��ی به س��رمایه گذاری در مفهوم کلی آن، بودجه های 
س��ختگیرانه مؤسس��ه های حسابرس��ی و ماهیت ریسک گریز 
 .(Curtis and Payne, 2008) اهالی این حرفه اش��اره کرد
بدی��ن ترتیب، مالحظه می ش��ود که دش��واری دسترس��ی به 
داده های موردنظر، به عنوان مانعی بر سر راه کاربرد فناوریهای 
 (Zhang et al., پیش��رفته در حسابرس��ی مطرح شده اس��ت
(2012.  از سوی دیگر با وجود اینكه زبان گزارشگری تجاری 

توس��عه پذیر موجب تسهیل فرایند اس��تخراج داده ها می شود، 
ولی مؤسس��ه های حسابرس��ی نیز مانند ش��رکتهای دیگر باید 
برای استقرار سیستمی که قادر به خواندن داده های موجود در 
فایلهای زبان گزارش��گری تجاری توسعه پذیر باشد، متحمل 
(Baldwin et al., 2006)؛  اولی��ه ای ش��وند  هزینه ه��ای 
هزینه های��ی ک��ه مبلغ آنه��ا با در نظ��ر گرفتن بح��ث آموزش 
 (Venkatesh and حسابرس��ان، افزایش نی��ز خواهد یاف��ت

 .Armitage, 2012)

در این راس��تا، کمیته اجرایی خدمات اطمینان دهی انجمن 
حس��ابداران رس��می امریكا تعدادی از چالش��هایی را که حرفه 
حسابرسی در تالش برای پاس��خگویی به تقاضای روزافزون 
صاحب��كاران برای بهبود خدم��ات اطمینان دهی با آنها مواجه 

می باشد، مورد شناسایی قرار داده است. 
نخس��ت اینكه حسابرس��یهای فعل��ی گذش��ته نگر و مبتنی 
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بر رعایت هس��تند؛ بنابراین پیش��رفتهای جدی��د به عمل آمده 
در ح��وزه فن��اوری در آنها به حس��اب گرفته نمی ش��وند. دوم 
اینكه اس��تانداردهای حسابرسی برخاس��ته از مقررات هستند 
و نمی ت��وان آنه��ا را به عن��وان مش��وقی برای ایج��اد تحول و 
تكامل حسابرس��ی به ش��مار آورد. ب��رای مثال، حسابرس��ان 
ترجیح می دهند تا تأییدیه مانده حس��ابها را به صورت دستی و 
نه الكترونیكی دریافت کنند؛ زیرا روش اول انطباق بیش��تری 
ب��ا اس��تانداردهای حسابرس��ی موج��ود دارد. در نهایت اینكه 
مش��اهده می شود حسابرس��ان باتجربه ای که اشرافی کامل بر 
اطالعات کس��ب وکار حوزه فعالیت خ��ود دارند، از دانش کافی 
 (Zhang et در ح��وزه فن��اوری اطالعات برخ��وردار نیس��تند
(al., 2012؛ بنابرای��ن، هم��واره ای��ن امكان وج��ود دارد که 

حسابرس��ان به خاطر نداشتن دانش و مهارتهای کافی در حوزه 
فناوری اطالعات، به چالش کشیده شوند.  

حسابرسی مستمر
تأکی��د حسابرس��ی به ط��ور معمول ب��ر صورتهای مالی اس��ت 
که پس از تمام ش��دن س��ال مالی منتش��ر می ش��وند. اندیشه 
پش��توانه حسابرسی مستمر آن است که بتوان به طور منظم بر 
فعالیتهای ش��رکت نظارت کرد. در ای��ن چارچوب، نظارتهای 
حسابرس��ی در قالب نرم افزارهایی در حوزه فناوری اطالعات 
مستقر می شوند و هنگامی که این سیستم خودکار انحرافهایی 
را نس��بت به حدود و متغیرهای حسابرسی از پیش تعیین شده 
مشاهده می کند، عالمتهایی برای حسابرسان ارسال می شود 
(Moeller, 2010). در ای��ن رابطه چنین به نظر می رس��د که 

استفاده از زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر می تواند ضمن 
رف��ع موانع موج��ود، موجب افزای��ش تواتر گزارش��گری و نیز 

.(Cohen, 2009) جزئیات ارائه شده در گزارشها شود
حسابرس��ی مس��تمر طی س��ه ده��ه گذش��ته و به ویژه پس 
از رس��واییهای مال��ی به وجودآم��ده، توج��ه بس��یاری را ب��ه 
خ��ود جل��ب ک��رده اس��ت. در حقیق��ت، روش شناس��ی مورد 
اس��تفاده برای حسابرس��ی مس��تمر به منظ��ور اع��اده اعتبار از 
دس��ت رفته حسابرس��ان ارائه شده است؛ زیرا س��رمایه گذاران 
و مقررات گ��ذاران هم��واره داده هایی قابل اتكات��ر، مربوط تر و 
 (Du به موقع تر و نیز حسابرس��یهای بیشتری را تقاضا می کنند

 .and Roohani, 2007)

در واق��ع، زمانی که در یک محیط اقتص��ادی در حال تغییر 
ذینفع��ان خواه��ان اس��تفاده از داده ه��ای بالدرنگ هس��تند، 
حسابرس��ان متعه��د ب��ه اطمینان ده��ی ب��ه چنی��ن داده هایی 
خواهن��د ب��ود. در اطمینان دهی مس��تمر، طراحی سیس��تم و 
رویه ه��ای جلوگیری از خط��ای صاحبكار، باید م��ورد ارزیابی 
حسابرسان قرار گیرند (Elliot, 2002). در این میان، چنین 
به نظر می رس��د که ظهور زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر 
فرصتهایی را برای حسابرسان فراهم کرده است تا حسابرسی 
مس��تمر را با انتق��ال اطالعات به بانک اطالعاتی حس��ابرس 
انجام دهند )کردس��تانی و رحیمی، 1388(. همچنین، انتظار 
می رود زبان گزارش��گری تجاری توس��عه پذیر سرعت توسعه 

باوجوداینکهادعامیشود

زبانگزارشگریتجاریتوسعهپذیر

انقالبیرادرگزارشگریمالیبهوجودآوردهو

یکیازموضوعهایروزیمحسوبمیشود

کهدامنهکاربردآندرسراسرجهان

گسترشیافته

هنوزچنانکهباید

بهدیدگاهحسابرساندراینرابطهو

پیامدهایاستفادهاز

زبانگزارشگریتجاریتوسعهپذیربر

حرفهحسابرسیپرداختهنشدهاست
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حسابرس��ی مس��تمر را افزایش دهد؛ زیرا از داده هایی استفاده 
 (Bizarro and می کند که به وس��یله رایانه ها قابل  فهم هستند

 .Garcia, 2011)

کنترلهای داخلی شرکتها
هر تغیی��ری در حوزه فن��اوری، منجر به ایج��اد اصالحاتی در 
در  ای��ن  و   (Baldwin et al., 2006) می ش��ود  فراینده��ا 
حالی است که پیش��رفت های فناوری، موجب افزایش اهمیت 
کتترل های داخلی ش��ده اس��ت (Rezaee et al., 2001). در 
این میان، زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر نیز از این قاعده 

مستثنی نیست. 
اگر ش��رکت ها فناوری زبان گزارش��گری تجاری توسعه پذیر را 
در چارچوب یک سیس��تم یكپارچه با فرایندهای کس��ب وکار خود 
ترکیب کنن��د، این احتمال وج��ود دارد که کنترله��ای داخلی آنها 
به واسطه انجام چنین کاری تحت تأثیر قرار گیرد؛ هرچند که حتی 
در این صورت نیز چنین تغییرهایی نمی توانند مواردی متفاوت با 
کنترلهایی باشند که در رابطه با تهیه صورتهای مالی وجود دارند. 
از ای��ن رو، هن��وز اجماع��ی در خصوص اینكه زبان گزارش��گری 
تجاری توسعه پذیر چگونه می تواند کنترلهای داخلی را تحت تأثیر 

.(Alles and Gray, 2012) قرار دهد، وجود ندارد
از س��وی دیگ��ر، چ��ون هن��وز زب��ان گزارش��گری تج��اری 
توس��عه پذیر فناوری جدیدی به ش��مار می آی��د، کنترلهای مؤثر 
در زمینه آن نتوانس��ته اس��ت توجه حسابرس��ان حوزه فناوری 
اطالعات و مدیریت عالی ش��رکتها را به اندازه کافی جلب کند؛ 
هرچند به محض اجباری شدن استفاده از آن، حسابرسان حوزه 
فن��اوری اطالعات نقش پررنگ��ی را در دوران گذار ایفا خواهند 
(Moeller, 2010; Janvrin and No, 2012). در  ک��رد 
صورت وقوع چنی��ن رویدادی، به طور حت��م کنترلهای اضافی 
م��ورد نیاز خواهد بود تا از منطبق بودن فرایند برچس��ب گذاری 
با برنامه ریزی اولیه در زبان گزارش��گری تجاری توس��عه پذیر، 
 .(Plumee and Plumee, 2008) اطمینان حاص��ل ش��ود
عالوه بر این، چون اس��ناد مبتنی بر زبان گزارش��گری تجاری 
توس��عه پذیر به وس��یله نرم افزار تهیه می ش��وند، راستی آزمایی 
قابلی��ت اتكای نرم اف��زار مذکور نیز می توان��د از اهمیت خاصی 

.(Srivastava and Kogan, 2010) برخوردار باشد

این همه در حالی است که زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر 
عالوه بر تس��هیل کار حسابرس��ان مس��تقل، کارای��ی آزمونهای 
رعایت و محتوایی که از سوی حسابرسان داخلی انجام می شوند 

 .(Bizarro and Garcia, 2011) را نیز افزایش می دهد
ی��ک حس��ابرس داخل��ی ب��ا ارزیاب��ی کفای��ت پرداخت��ن به 
ریس��كهای مرب��وط به گزارش��گری زبان گزارش��گری تجاری 
توس��عه پذیر، می تواند در درک این ریس��ک ها به شرکت کمک 
کن��د )رش��تی، 1392(. در ضمن، از زبان گزارش��گری تجاری 
توسعه پذیر می توان در حوزه حسابداری مدیریت و گزارشگری 
درون س��ازمانی هم استفاده کرد. اگر در سیستمهای حسابداری 
از زبان گزارش��گری تجاری توسعه پذیر استفاده بیشتری شود، 
می توان تبادل داده ها برای مقاصد درون سازمانی را به دفعه ها 

و با جزئیات بیشتری انجام داد. 
همچنین، از زبان گزارش��گری تجاری توس��عه پذیر می توان 
به منظ��ور تلفی��ق اطالعات حس��ابداری سیس��تمهای مجزای 
موجود به ویژه برای تهیه صورتهای مالی تلفیقی جهت مقاصد 

گزارشگری برون سازمانی، استفاده کرد. 

زبانگزارشگریتجاریتوسعهپذیر

روشاستانداردیرابرایتهیه

انتشارومبادلهواستخراجدادهها

ازصورتهایمالی

بهصورتالکترونیکیوخودکار

فراهممینماید
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زمان��ی ک��ه اطالع��ات ب��رای مقامه��ای ذیصالح ارس��ال 
می ش��ود، کنترلهای تعبیه ش��ده در زبان گزارش��گری تجاری 
توس��عه پذیر نیز از انطباق اطالعات ارس��الی ب��ا الزامهای فنی 
از پی��ش  تعریف ش��ده، اطمینان ایجاد می کند. نخس��ت اینكه 
نرم افزار زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر قبل از ایجاد سند 
الكترونیكی، در مورد خطاه��ای احتمالی موجود در اطالعات 
هش��دار می دهد. عالوه بر این، رده بندیهای زبان گزارشگری 
تجاری توس��عه پذیر نیز حاوی پایگاه های اطالعاتی هس��تند 
که قواعد کس��ب وکار حاکم بر اطالع��ات مورد پردازش را مورد 

  .(Gray and Miller, 2009) آزمون قرار می دهند
البته باید خاطرنش��ان کرد که آزم��ون کنترلهای داخلی رابطه 
تنگاتنگی نیز با کار حسابرسان مستقل دارد؛ به گونه ای که آنان 
ب��ا اتكا بر کنترلهای داخلی می توانند حجم آزمونهای مربوط به 
جزئیات معامالت را کاهش دهند. روند کنونی کار حسابرس��ان 
بدین صورت است که آنان بر کنترلهای داخلی که ریسک باالیی 
دارند، تمرکز می کنند. این بدان معناس��ت که کنترلهای مربوط 
به زبان گزارش��گری تجاری توسعه پذیر زمانی مورد آزمون قرار 
می گیرن��د که به عنوان یكی از حوزه های پرریس��ک شناس��ایی 
شده باش��ند. البته به نظر می رسد که اتكاپذیری فرایندهایی که 
برای ایجاد اسناد مبتنی بر زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر 
از آنها اس��تفاده می ش��ود، از اهمیت بس��یاری برخوردارند؛ زیرا 
درس��تی کلیه اطالعات مالی ارائه شده در اسناد مزبور، به چنین 

.(Boritz and No, 2004) فرایندهایی بستگی دارد
در نهای��ت باید به این نكته نیز اش��اره ک��رد که اضافه کردن 
کنترله��ای مربوط به زبان گزارش��گری تجاری توس��عه پذیر، 
موجب افزای��ش پیچیدگ��ی آزمون های مربوط ب��ه کنترلهای 
داخل��ی و نی��ز افزای��ش هزینه حسابرس��ی خواهد ش��د و این 
موضوعی است که به هنگام تصمیم گیری در این حوزه باید در 

.(Dzinkowski, 2013) نظر گرفته شود

خدمات مشاوره ای
آنچه مسلم است، حسابرسان در چارچوب خدمات مشاوره ای 
خود خدماتی در حوزه زبان گزارش��گری تجاری توسعه پذیر را 
نی��ز ارائه می کنن��د؛ به گونه ای که وقتی ش��رکت ها برای اولین 
ب��ار اس��تفاده از زبان گزارش��گری تجاری توس��عه پذیر را آغاز 

کردند، از خدمات مش��اوره ای چهار مؤسسه بزرگ حسابرسی 
به منظور اس��تقرار و راه اندازی سیس��تم مذکور بهره مند ش��دند 
(Pinkser and Li, 2008). عالوه بر ارائه چنین خدماتی، 

مؤسس��ه های حس��ابداری می توانند خدمات مش��اوره ای خود 
را در زمین��ه خالصه س��ازی و تحلی��ل داده ها نی��ز ارائه نمایند 

 .(Baldwin et al., 2006)

تحلیل داده های مالی مس��تلزم انجام سه کار است؛ نخست 
گرداوری و انتقال داده ها به نرم افزار تحلیلگر مربوط، س��پس 
اس��تفاده از ای��ن نرم اف��زار ب��رای خالصه س��ازی، اس��تخراج 
جزئی��ات بیش��تر، پاالی��ش و طبقه بندی داده ه��ای اولیه و در 
نهای��ت، تحلیل یافته ه��ای حاصل و تصمیم گیری براس��اس 
نتایج تحلیل های به عمل آمده. با اس��تفاده از زبان گزارشگری 
تجاری توس��عه پذیر می توان در زمان صرف ش��ده برای انجام 
کارهای دو مرحله اول صرفه جویی و بر مرحله سوم تمرکز کرد 
(Gray and Miller, 2009). مثال واقعی استفاده از چنین 

 (Boritz and کاربردی، مربوط به مؤسس��ه مورگان اس��تنلی
(No, 2004 اس��ت که به منظ��ور بهبود کیفی��ت  تحلیل های 

مال��ی خود، یک سیس��تم مبتنی بر زبان گزارش��گری تجاری 
توس��عه پذیر را راه اندازی کرده است. این مؤسسه متوجه شده 
که به کارگیری زبان گزارش��گری تجاری توس��عه پذیر فرصتی 
ب��رای کاهش زم��ان آماده س��ازی داده ه��ا و در نتیجه افزایش 
زم��ان الزم ب��رای تحلیل آنه��ا ک��ه کاری دارای ارزش افزوده 

.(Steenkamp and Nel, 2012) است را فراهم می  آورد
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نتیجه گیری
ب��ا وج��ود اینك��ه ادع��ا می ش��ود زب��ان گزارش��گری تج��اری 
توس��عه پذیر انقالب��ی را در گزارش��گری مالی به وج��ود آورده و 
یكی از موضوع های روزی محس��وب می ش��ود که دامنه کاربرد 
آن در سراس��ر جهان گس��ترش یافت��ه، هنوز چنان ک��ه باید به 
دیدگاه حسابرس��ان در این رابطه و پیامدهای اس��تفاده از زبان 
گزارش��گری تجاری توس��عه پذیر بر حرفه حسابرسی، پرداخته 
نش��ده اس��ت. این در حالیس��ت که گزارش��گری در قالب زبان 
گزارش��گری تجاری توس��عه پذیر از س��وی مقامهای ذیصالح 
در حال اجباری ش��دن است و مؤسس��ه های حسابرسی نیز در 
کنسرسیومهایی که به توسعه این فناوری اشتغال دارند، فعاالنه 
مش��ارکت می کنند. در این مقاله تالش ش��ده است تا به مقوله 

پیش گفته که کمتر مورد توجه قرار گرفته، پرداخته شود.
ب��ا توج��ه ب��ه مطالبی ک��ه از نظ��ر گذش��ت، دالی��ل عالقه 
حسابرس��ان به مش��ارکت در کنسرس��یومهای زبان گزارشگری 
:(Locke and Lowe, 2007) تجاری توسعه پذیر عبارتند از
• احس��اس اینك��ه امور مرب��وط به زب��ان گزارش��گری تجاری 

توسعه پذیر دارای اهمیت زیادی است،
• اعتقاد به اینكه زبان گزارش��گری تجاری توسعه پذیر در آینده 

موجب ایجاد تغییرهای اساسی در گزارشگری خواهد شد،
• اظه��ار عالقه نس��بت به حل مس��ائل موجود در ح��وزه زبان 

گزارشگری تجاری توسعه پذیر، و
• امكان کسب شهرت به عنوان اشخاص متخصص.

ای��ن همه در حالی اس��ت که ب��ه اعتقاد حسابرس��ان، ارزش 
اف��زوده ی��ا چالش��های اس��تفاده از زب��ان گزارش��گری تجاری 
توس��عه پذیر برای ذی نفع��ان مختلف )به غیر از حسابرس��ان( 

به شرح زیر می باشد: 
• برنامه نویسان سیستم: امكان استفاده از زبان گزارشگری تجاری 
توس��عه پذیر در نرم افزارها و ارائه پش��تیبانی الزم در مرحله ایجاد، 
آزمون و توس��عه سیس��تم. همه اینها خدماتی هستند که منجر به 
 (Locke and Lowe, 2007; Alles افزایش درامد خواهند شد

،and Gray, 2012; Janvrin and No, 2012)

• ش��رکت های گزارشگر: در صورت استفاده از زبان گزارشگری 
تجاری توسعه پذیر، فرایند تهیه صورتهای مالی تسریع خواهد 

شد (Wu and Vasarheyli, 2003)، و

س��رمایه گذاران  تحلیلگ��ران،  )ش��امل  اس��تفاده کنندگان   •
تج��اری  گزارش��گری  زب��ان  از  اس��تفاده  مقررات گ��ذاران(:  و 
توس��عه پذیر موج��ب افزایش س��رعت کار تحلیل ارق��ام مالی و 
در نهایت منجر به تصمیم های س��رمایه گذاری بهتری می شود 
(Richardson et al., 2010). همچنی��ن ب��ا کاهش عملیات 

دستی، در زمان و در نتیجه در هزینه پردازش و تحلیل اطالعات 
صرفه جویی خواهد ش��د (Troshani and Rao, 2007). در 
نهای��ت اینك��ه برخی از س��رمایه گذاران هنوز تمای��ل دارند تا با 
تكیه بر فناوری های قدیمی، از روش های پیشین برای تحلیل 
 (Hodge et al., 2004; Pinkser اطالعات اس��تفاده کنن��د

 .and Wheeler, 2009)

س��رانجام اینكه تأثیر زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر بر 
جنبه های مختلف حرفه حسابرسی را نیز می توان در زیر چنین 

خالصه کرد:
• اس��ناد مبتنی بر زبان گزارشگری تجاری توس��عه پذیر نیاز به 

،(Plumee and Plumee, 2008) اطمینان دهی دارند
• به منظور تأیید درستی رده بندی ها، صحت ساختارها، کامل و 
دقیق بودن فرایند برچس��ب گذاری و مناسب بودن برچسبهای 
مورد اس��تفاده، رویه های حسابرسی جدیدی باید تدوین شوند 

،(AICPA, 2011)

• اگر زبان گزارش��گری تجاری توس��عه پذیر در سطح معامالت 
م��ورد اس��تفاده قرار گی��رد، موجب تس��هیل انج��ام آزمونهای 

،(Bay et al., 2006) تحلیلی خواهد شد
• حسابرسان نیازمند برخورداری از دانش فنی زبان گزارشگری 
 (Srivastava and Kogan, تج��اری توس��عه پذیر هس��تند
(2010، ولی س��طح آگاهی آنها در این زمینه به طور کلی پایین 

،(Venkatesh and Armitrage, 2012) است
• با اس��تفاده از زبان گزارش��گری تجاری توس��عه پذیر، به شیوه 
بهت��ری می توان پاس��خگوی نیاز روزافزون س��رمایه گذاران به 
داش��تن داده هایی مربوط تر، به موقع تر و اتكاپذیرتر و همچنین 
 (Du درخواس��ت آنها مبنی بر افزایش تعداد حسابرس��ی ها بود

،and Roohani, 2007)

• کنترلهای اضافی به منظور تأیید درستی فرایند برچسب گذاری 
و اتكاپذی��ری نرم اف��زار زبان گزارش��گری تجاری توس��عه پذیر 
م��ورد نیاز اس��ت (Srivastava and Kogan, 2010) و این 
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در حال��ی می باش��د که حسابرس��ان حوزه فن��اوری اطالعات یا 
مدیران عالی ش��رکتها هنوز توجه کافی را به این مقوله معطوف 
نكرده ان��د (Moeller, 2010). البت��ه بای��د توج��ه داش��ت که 
کنترلهای اضافی موجب افزایش پیچیدگی و هزینه حسابرسی 

نیز خواهند شد (Dzinkowski, 2013)، و  
• حسابرس��ان از طریق ارائ��ه خدمات مش��اوره ای می توانند به 
ش��رکتها در پیاده س��ازی زبان گزارش��گری تجاری توسعه پذیر 
(Pinsker and Li, 2008) و ب��ه مقامه��ای ذیص��الح در 

 (Doolin and ایجاد سیس��تمهای مبتنی بر آن، کمک کنند
 ،Troshani, 2004)

سخن آخر اینكه زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر توانایی 
تحت تأثیر قرار دادن حرفه حسابرس��ی را دارد؛ اما چون در حال 
حاضر از آن به عنوان نوعی ابزار کمكی اس��تفاده می شود، چنین 
پیامدهای��ی هم اکن��ون خیلی محس��وس نمی باش��ند و در نتیجه 

حسابرس��ان نی��ز عالقه چندانی ب��ه فعالیت در این حوزه نش��ان 
نمی دهن��د (La Rosa and Caserio, 2013). ب��ه همی��ن 
دلیل، شرکت ها تمایلی به  استفاده داوطلبانه از زبان گزارشگری 
تجاری توس��عه پذیر در گزارش��گری مالی خود ندارند. عالوه بر 
این، کم رنگ بودن مش��ارکت مؤسسه های حسابرسی در ترویج 
زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر نیز ممكن است یكی دیگر 
از دالیل آهس��ته بودن انتش��ار کاربرد آن در بین ش��رکتها باشد. 
این در حالی است که به منظور سودمندتر بودن زبان گزارشگری 
تجاری توس��عه پذیر ب��رای اس��تفاده کنندگان از اطالعات مالی، 
الزم اس��ت تا پذیرش و استفاده از آن در سطح جهان گسترده تر 
ش��ود که این امر مستلزم مشارکت کلیه ذینفعان موجود در فرایند 
پردازش اطالعات و همچنین همه کشورها از جمله ایران است. 
از س��وی دیگر براس��اس نتایج پژوهش احمدپور و همكاران 
)1388(، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 
عالقه مند ب��ه دریافت دانش فنی الزم ب��رای به کارگیری زبان 
گزارش��گری تجاری توسعه پذیر می باشند و توان فنی و اجرایی 
الزم برای اس��تفاده از آن در داخل کش��ور وجود دارد. عالوه بر 
این، حتی سناریوی مناسب برای پیاده سازی زبان گزارشگری 
تجاری توس��عه پذیر در بازار سرمایه ایران نیز مورد مطالعه قرار 
گرفته اس��ت )عبدالهی و منزوی، 1390(. با وجود اینكه انجام 
چنین تحقیقهایی در زمینه زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر 
در ایران مایه مس��رت و امیدواری می باش��د، ولی کافی نیست 
و هنوز باید پژوهش��های بس��یاری در حوزه ه��ای مربوط دیگر 
از جمل��ه تأثیر زبان گزارش��گری تجاری توس��عه پذیر بر حرفه 
حسابرس��ی در ایران صورت گیرد تا عالوه بر اینكه اهالی حرفه 
هرچه بیش��تر با این مقوله آشنا و آماده پذیرش و استفاده از آن 
شوند، مقامهای ذیصالح و مقررات گذاران این حوزه نیز خود را 

برای رویارویی با پیامدهای احتمالی آن، مهیا کنند.
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