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مقدمه
به کارگی��ری روش��های جدید فن��اوری اطالعات و اس��تفاده از اینترنت در فعالیته��ای تجاری، به صورت��ی روزافزون در حال 
گس��ترش اس��ت. اس��تفاده از این روش��ها موجب ایجاد تغییرهایی در ثبت فرایندهای تجاری و نگهداری آنها شده است که 
در نتیجه آن، ش��اهد ش��کل گیری و بهبود درخورتوجهی در ابعاد مختلف فعالیتهای تجاری هس��تیم. در عصر الکترونیک 
و با اس��تفاده از فناوری اطالعات، س��ازمانها بدون نیاز به اس��تفاده از مدارک کاغذی، تمام فعالیتهای تجاری خود را ثبت 
می کنن��د و با اس��تفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات1، آخرین اطالع��ات مالی و نتایج عملیات خود را به موقع در اختیار 
استفاده کنندگان و ذینفعان قرار می دهند. برای تصمیم گیری درست، دسترسی سریع به اطالعات دقیق، مربوط و بهنگام 
ضرورت دارد. امروزه تنها در صورتی می توان از چنین اطالعاتی برخوردار شد که دانش و هنر استفاده از فناوری اطالعات 

و ارتباطات در دسترس باشد.
یک��ی از مهمتری��ن جنبه ه��ای تأثی��ر فناوری اطالع��ات و ارتباطات بر س��ازمانها، تغییره��ای کّمی و کیفی سیس��تمهای 
اطالعاتی مدیریت و حسابداری آنها بوده است و یکی از برجسته ترین ابعاد تحولهای مزبور، توسعه امکانات مبادله داده ها 

و گسترس شبکه های اطالع رسانی درون سازمانی )اینترانت( و برون سازمانی )اینترنت( است )عرب مازار یزدی،1380(.
تحقیقها نش��ان داده که فناوری مذکور، انعطاف پذیری بیش��تری را برای جس��تجوی اطالعات فراهم کرده و بر اثربخشی 
تصمیم گیریهای انجام ش��ده تأثیر می گذارد. با آشنایی روزافزون اس��تفاده کنندگان به تحلیل اطالعات الکترونیکی، به طور 

مرتب به تعداد کسانی که اینترنت را به عنوان منبع اطالعات تجاری خود برگزیده اند، افزوده می شود. 
از قدی��م گزارش��گری )مالی( برون س��ازمانی دارای ماهی��ت دوره ای بوده و به دلی��ل برخوردار نب��ودن از ویژگیهای کیفی 
به موقع بودن، همواره مورد انتقاد بوده اس��ت. البته با وجودآنکه ممکن اس��ت بتوان به کمک اینترنت، امکان گزارش��گری 
آنی را فراهم ساخت،  ولی هنوز میزان مطلوبیت چنین کاری به روشنی مشخص نیست. از سوی دیگر، این پرسش مطرح 
می ش��ود؛ به دلیل اینکه گزارش��گری آنی مس��تلزم حسابرسی مستمر اس��ت، آیا حسابرس��ان آمادگی و حتی توانایی چنین 

کاری را دارند یا خیر؟ و آیا اطالعات دارای قابلیت اتکاپذیری هست؟

دکتر حمیدرضا شماخی 	
وحید طوری   

زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر و 
کاربرد آن در ارائه اطالعات مالی شرکتها
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دیدگاه نظری در مورد گزارشگری مالی
در س��ال 1973 که هیئت تدوین استانداردهای حسابداری 
مال�ی2 ب��ر پایه تئ��وری رفت��اری ش��کل گرفت، دلی��ل اصلی 
موفقیتش بها دادن به نیازهای اطالعاتی استفاده کنندگان بوده 
اس��ت )همتی و نادری  نورعینی، 1391(. گزارش��گری مالی، 
ریش��ه در جامعه دارد؛ به گونه ای که با تغییر ش��رایط اجتماعی، 
گزارش��گری مالی نیز متحول می ش��ود. ام��روزه انتظار بر این 
است که گزارشگری مالی با جامعه های تعامل گرا و دانش محور 
کنونی انطباق بیش��تری داشته باشد و متناسب با تغییر نیازهای 

اطالعاتی آنها، دگرگون شود. 
در خصوص جایگاه اینترنت در تحولهای مربوط به گزارشگری، 
رویکردهای نظری متعددی وجود دارد. دیدگاههای مذکور به دو 

گروه عمده طبقه بندی می شود:
• رویکرد الزامهای فناوری، و

• رویکرد شکل گیری اجتماعی.
در دی��دگاه نخس��ت با ف��رض اجتناب ناپذیر ب��ودن تحولهای 
اجتماع��ی که بر اث��ر تغییر فناوری ایجاد می گردد، پیش��رفتهای 
فن��اوری و دگرگونیهای اجتماعی مع��ادل یکدیگر در نظر گرفته 
می شود. از سوی دیگر، اگرچه رویکرد اخیر به دلیل نادیده گرفتن 
نقش محیط اجتماعی در به وجود آمدن پیش��رفتهای فناوری با 
انتقادهایی روبه روست، هنوز هم به طور مستقیم یا غیرمستقیم 
بس��تر بیش��تر پژوهش��های انجام ش��ده در زمینه گزارشگری در 

اینترنت را شکل می دهد. 

در مقابل، طرفداران دیدگاه ش��کل گیری اجتماعی نیز اعتقاد 
دارن��د که قابلیته��ا و آثار فن��اوری، بیان کننده ش��رایط اجتماعی 

پذیرش و پیشرفت آن است. ابعاد تأثیر فناوری، به وسیله عوامل 
اجتماعی، س��ازمانی و انسانی تعیین می شود. یکی از ایرادهای 
این دیدگاه، نادیده گرفتن آثار اجتماعی انکارناپذیر فناوری است. 

نقش اینترنت در گزارشگری مالی
برخی از ویژگیهای اینترنت، با گزارشگری مالی رابطه تنگاتنگی 
دارد؛ زی��را اینترنت به عنوان یک اَبربزرگراه اطالعاتی، بیش��تر 
نوعی اب��زار برقراری ارتباط به ش��مار می آید تا وس��یله ای برای 
پ��ردازش داده ه��ا. بنابرای��ن این احتم��ال می رود ک��ه اینترنت 
به عنوان نظامی ارتباطی، بتواند ویژگیهای رسانه ای گزارشگری 
مالی مانند دسترس��ی، انتش��ار، تعامل و نحوه ارائه اطالعات را 
تحت تأثیر قراردهد. دلیل اول اینکه در حالی که اینترنت فرصت 
بی نظی��ری را برای ایجاد تحولی عظیم در نحوه ارائه اطالعات 
مالی فراهم کرده اس��ت، پژوهشها نشان می دهد که نحوه ارائه 
اطالع��ات بر تصمیم گیری اس��تفاده کنندگان اثر دارد. دلیل دوم 
آن اس��ت که اینترنت ام��کان برقراری ارتباطه��ای یک طرفه، 
دوطرف��ه و چندطرفه را می��ان تهیه کنندگان و اس��تفاده کنندگان 
اطالع��ات ایجاد کرده و اف��زون بر این، وجود ام��کان برقراری 
ارتباطات بی درنگ به وس��یله اینترنت، می توان��د موجب بهبود 
ویژگی کیفی به موقع بودن اطالعات شود )باغومیان،  1381(.

ام��روزه به دالیل مختلف از جمله هزینه های پایین و س��هولت 
دسترس��ی بین الملل��ی از طری��ق اینترن��ت و ش��بکه جهان��ی، 
روش��های ارتب��اط مالی ش��رکتها با ذینفعان به س��رعت در حال 

تغییر است )احمدپور، 1388(.

تاریخچه زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر 
توس�عه پذیر  تج�اری  گزارش�گری  زب�ان  تاریخچ��ه 
)ایکس ب�ی آرال(3 ب��ه س��ال 1998 ب��از می گ��ردد. در آوریل 
1998، چارل�ی هافم�ن (Charlie Haffman) از ش��رکت 
نای�ت ول اند گریگوری (Knight Vale & Gregory) در 
واشنگتن، زبان نشانه گذاری توس�عه پذیر )ایکس ام ال(4 
را برای گزارش��گری الکترونیکی اطالعات مالی مورد بررس��ی 
قرارداد. چارلی هافمن ش��روع به ایج��اد نمونه های صورتهای 
مال��ی و برنامه های حسابرس��ی با اس��تفاده از ایکس ام ال کرد. 
در ژوئی��ه 1998، چارلی هافمن، رئیس انجمن حس�ابداران 
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رس�می امریکا5 را در جریان قابلیت استفاده از ایکس ام ال در 
گزارشگری مالی قرار داد. سرانجام در 31 دسامبر 1998، مدل 
 (Mark ایجادش��ده به وس��یله چارلی هافمن و مارک جی وت
(Jewett کام��ل ش��د. در 15 ژانوی��ه ای��ن نمون��ه ب��ه انجمن 

حس��ابداران رسمی امریکا ارائه ش��د و چارلی هافمن به همراه 
وی�ن هاردینگ (Wayne Harding)، انجمن حس��ابداران 
رسمی امریکا را متقاعد کرد که ایکس ام ال در حرفه حسابداری 
دارای اهمیت است. انجمن حسابداران رسمی امریکا خواستار 
گزارش��های  ب��رای   (Business Plan) کس�ب وکار  ط�رح 
مالی  مبتنی بر ایکس ام ال ش��د. این پروژه ایکس اف آرام ال 
(XFRML) نام گرفت. در س��ال 2000 ایک��س اف آرام ال به 

ایکس بی آرال تغییر نام یافت. ویرایش ایکس بی آرال در س��ال 
2000 اتفاق افتاد و اطالعات برخی از شرکتها به صورت نمونه 

براساس آن تهیه شد تا قابلیتهای آن مشخص شود. 
از دسامبر 2001 که زبان ایکس بی آرال به صورت راهکار تازه 
پیشنهادی مطرح شد، در عمل در کار گزارشگری مالی شرکتها 
م��ورد اس��تفاده قرار گرفته اس��ت. بورس نیویورک در دس��امبر 
2002 زبان گزارش��گری تجاری توس��عه پذیر )ایکس بی آرال( 
را برای انتش��ار اطالع��ات معامالت تصویب ک��رد و همچنین 
خواس��تار اس��تفاده از این اس��تاندارد برای دریافت گزارش��های 
ش��رکتها و به کارگیری آن از س��ال 2005 ش��د. اس��تفاده از این 
اس��تاندارد در بورس نزدک از سال 2004 به صورت رسمی آغاز 
ش��د. ش��ایان ذکر است که در اس��تراتژی توس��عه بازار سرمایه 
امری��کا برای س��الهای 2004 ال��ی 2009، اس��تفاده داده های 
اس��تاندارد برچس��ب دار مانن��د ایکس بی آرال به عن��وان یکی از 

بندهای اساسی در نظر گرفته شده است )احمدپور، 1388(.
در اکتب��ر 2004، کمیته بورس��های اروپای��ی تصویب کرد که 
از س��ال 2005 استفاده از قالب اس��تاندارد در انتشار گزارشهای 

شرکتها اجباری شود. 

ایکس بی آرال: زبان توسعه پذیر گزارشگری تجاری 
نخس��تین حرکت در گزارش��گری الکترونیکی، تهیه گزارش��های 
مال��ی مانند گزارش��های س��االنه ب��ا قالبه��ای الکترونیکی مثل 
اچ ت�ی ام ال (HTML) و پ�ی دی اف (PDF) ب��ا امکان چاپ 
بود. یکی از دش��واریهای این گزارش��ها، نبود قابلیت جستجوی 

خ��ودکار ب��ود. همچنین به دلیل اینکه امکان اش��تباه انس��انی در 
ورود داده ب��ه کامپیوتر برای اس��تفاده مج��دد در دیگر نرم افزارها 
اجتناب ناپذیر اس��ت، برای غلبه بر این مشکل زبان گزارشگری 
تجاری توس��عه پذیر به نام اختصاری ایکس بی آرال ایجاد ش��د تا 
به عنوان یک استاندارد گزارشگری شرکتها در اینترنت عمل کند. 
به عن��وان  ایکس ب��ی آرال  ب��ا ظه��ور  الگ��وی گزارش��گری 
اس��تانداردی جدید، متحول ش��ده و این فرص��ت فراهم آمده 
تا اطالعات مالی و تجاری با داش��تن نوعی برچسب دیجیتال 
به ص��ورت یکپارچ��ه در نرم افزارهای کارب��ردی گوناگون مورد 
اس��تفاده قرار گیرد و به ش��کل س��ریعتر و امن ت��ری در اینترنت 

جریان یابد )باغومیان، 1384(.

ایکس ب��ی آرال زبانی ب��رای برق��راری ارتب��اط الکترونیکی 
اطالع��ات مالی اس��ت ک��ه به عن��وان انقالبی در گزارش��گری 
مالی در سراس��ر جهان مطرح اس��ت. این زب��ان دارای مزایای 
بس��یاری در آماده س��ازی، تجزیه وتحلیل و ارتب��اط اطالعات 
اس��ت. این زبان ب��ه صرفه جویی در هزین��ه پرداخته و بازدهی 
بیش��تر و بهبود کیفیت اطالعات و قابلی��ت اطمینان اطالعات 
را برای اس��تفاده کنندگان دربردارد. ایکس بی آرال خانواده ای از 
زبان نش��انه گذاری توسعه پذیر  اس��ت که به استانداردی جهت 
برق��راری ارتب��اط اطالعات بی��ن عملیات ش��رکتها در اینترنت 

.(Pathak, 2011) مبدل شده است
برخ��ی نی��ز اعتق��اد دارن��د اس��تفاده از زب��ان ایکس بی آرال 
موج��ب یکنواخت ش��دن محت��وای گزارش��های مال��ی خواهد 
ش��د. ایکس بی آرال استاندارد جدید حس��ابداری نیست، بلکه 
پیشرفت فناوری در اس��تانداردهای جاری با انعطاف پذیری در 

تطابق با تغییر استانداردهای فعلی یا جدید است. 
اس��تفاده کنندگان از اطالع��ات می توانن��د اس��نادی را که در 
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قالب ایکس بی آرال تهیه ش��ده اس��ت، به یکی از چند نرم افزار 
کاربردی بازکننده ایکس بی آرال )از جمله اکسل( بارگذاری و از 

اطالعات استفاده کنند )ابراهیمی، 1389(.
در زب��ان ایکس بی آرال به تمام داده های مالی برچس��بهایی 
زده می ش��ود که آنها را به عنوان دارایی، بدهی، س��رمایه، سود 
و غیره  از یکدیگر ج��دا می کند. بنابراین، کاربران می توانند به 
آسانی داده ها را همراه با برچسبهایی مانند وجوه نقد، استخراج 
یا تغییرش��کل داده و به کمک نرم افزارهای کاربردی- تحلیلی، 
تجزیه وتحلی��ل کنند. البته برای اطمینان از درس��تی اطالعات 
م��ورد مبادله از طریق زبان توس��عه پذیر گزارش��گری تجاری ، 
زبان توسعه پذیر گزارشگری اطمینان بخشی یا ایکس ای آرال6 
ایجاد ش��ده اس��ت. به کمک این زب��ان جدی��د، تأییدکنندگان 
اطالع��ات مال��ی می توانن��د درس��تی اطالعات منتشرش��ده از 
اینترن��ت را تأیی��د کنند و ب��ه کاربران و ش��رکتها اطمینان دهند 
ک��ه می توانند به چنی��ن اطالعاتی اتکا کنند. زبان توس��عه پذیر 
گزارش��گری اطمینان بخش��ی، دربرگیرنده برچس��بهایی است 
ک��ه نوع تضمی��ن، تاریخ اطمینان بخش��ی، امض��ای دیجیتالی 

حسابرسی، قابلیت اتکای سیستم و غیره را نشان می دهد. 
همچنین، ایکس بی آرال دو مشکل اساسی استفاده کنندگان 
و تهی��ه کنندگان گ��زارش های مال��ی را حل کرده اس��ت. اول 
اینک��ه ام��کان تهی��ه کارام��د و اس��تخراج معتب��ر داده ه��ا را از 
طری��ق به کارگی��ری فن��اوری موج��ود فراهم کرده اس��ت. دوم 
اینکه ایکس ب��ی آرال دسترس��ی س��رمایه گذاران و تحلیلگران 
به اطالعات را آس��ان می کن��د. عالوه بر ای��ن، ایکس بی آرال 
مقایس��ه گزارش��های مالی ش��رکتها در هر گ��روه و صنعتی را از 
طریق ایجاد سازگاری در طبقه بندی داده های مالی امکان پذیر 

کرده است )حساس یگانه، 1381(.
شایان ذکر است، بسیاری از شرکتها برچسب زنی ایکس بی آرال 
خ��ود را به ش��رکتهای دیگری واگ��ذار می کنند ک��ه در این زمینه 
فعالی��ت دارند. یکی از این ش��رکتها ، ش��رکت مریل اس��ت. این 
ش��رکت ب��رای بیش از 700 مش��تری خ��ود س��رویس مربوط به 
ایکس ب��ی آرال را انجام می دهد. ب��رای ایکس بی آرال هم دانش 
نظ��ری )تحصی��الت دانش��گاهی( الزم اس��ت و ه��م تجربه کار 
.(Sheridan & Drew, 2012) )به صورت عملی )تخصص فنی
امروزه برچس��ب زنی ایکس بی آرال در رأس مراحل گزارشدهی 

مال��ی س��نتی ق��رار گرفت��ه اس��ت. در آینده نی��ز همزمان با رش��د 
گزارش��گری از طریق ایکس بی آرال و با وجود نرم افزارهای قوی، 
این موضوع پایه گزارشهای مالی تولیدشده خواهد بود. الزامها برای 
ارائه اطالع��ات مالی به صورت ایکس بی آرال نیز روزبه روز بیش��تر 
شده است؛ طوری که تمامی شرکتهای سهامی عام امریکایی باید 
گزارش��ها و اطالعات مالی خود را در قالب ایکس بی آرال به صورت 

.(Basoglu, 2012) ساالنه یا فصلی ارائه دهند

مفهوم رده بندی، مراحل و نحوه کار ایکس بی آرال
زبان ایکس بی آرال با اس��تفاده از عناوین خاص، داده های مورد 
گزارش را برچس��ب دار می کند. توس��عه پذیر بودن ایکس بی آرال 
در مواردی ممکن اس��ت خطرناک نیز باش��د؛ زیرا ممکن اس��ت 
ش��رکت ارائه دهنده اطالعات از عناوینی اس��تفاده کند که اشتباه 
ب��وده و یا برای اس��تفاده کننده اطالعات، ملموس نباش��د. برای 
مثال، شرکت »الف« و »ب« را در نظر بگیرید که هر دو قصد ارائه 
سرفصل نقد و بانک را دارند. شرکت »الف« این سرفصل را تحت 
عنوان نقد و شرکت »ب« تحت عنوان بانک برچسب دار می کند. 
در نتیج��ه قابلیت مقایس��ه اطالعات دو ش��رکت از بین می رود. 
به همین دلیل، در ایکس بی آرال از برچس��بهای استانداردش��ده 

از قدیم گزارشگری مالی

برون سازمانی دارای

ماهیت دوره ای بوده و

به دلیل برخوردار نبودن از

ویژگیهای کیفی به موقع بودن

همواره مورد انتقاد بوده است
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استفاده می ش��ود. البته برچسبهای استانداردشده به منزله نقض 
توس��عه پذیر بودن این زبان نیست؛ زیرا اگر سرفصل جدیدی در 
حرفه حسابداری وارد شود و یا صنعت خاصی قصد اضافه کردن 
عنوان جدیدی را به گزارش��های خود داش��ته باشد، نیاز به وجود 
برچس��ب جدید ایکس بی آرال پیدا می ش��ود. این عمل )تعریف 
برچس��ب جدید در فرهنگ لغت ایکس بی آرال( به واسطه توافق 
عموم��ی بین مجامع حس��ابداری در قلمرو زب��ان ایکس بی آرال 

ممکن خواهد بود )عرب مازار یزدی و جابری نسب، 1388(.
مقایسه ایکس بی آرال با ابزار مشابه به نام کدال 

1- ایکس بی آرال برای ارائه صورتهای مالی در سطح بین المللی 
است؛ در حالی که کدال (CODAL) برای ارائه اطالعات مالی 

در داخل یک کشور مورد استفاده قرار می گیرد؛
2- قالب صورتهای مالی در کدال ثابت و بدون انعطاف اس��ت، 
ول��ی در ایکس ب��ی آرال تقریب��ًا بی��ش از 150 م��ورد رده بندی 
صورتهای مالی وجود دارد که در هنگام گزارش��دهی صورتهای 
مالی می توان باتوجه ب��ه نوع رده بندی اطالعات در صورتهای 

مالی از آن استفاده کرد؛
3- ک��دال بر اطالعات میان دوره ای تمرکز دارد، ولی این فرایند 

در ایکس بی آرال پیشرفته تر است؛  و

4- ایکس ب��ی آرال نس��بت ب��ه ک��دال دارای قدرت جس��تجو و 
مقایسه باالتری است.

حسابرسی زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر 
ام��روزه معام��الت کامپیوت��ری در بازاره��ای پول��ی می توان��د 
در لحظ��ه ای از زم��ان ص��ورت گی��رد و تقریب��ًا همزم��ان بودن 
تصمیم گیری استفاده کنندگان از اطالعات با استفاده از اطالعات 
مرب��وط و اتکاپذیر ک��ه به واس��طه عامل گزارش��گری لحظه ای 
و همزم��ان با انجام معامله صورت می گیرد، نیاز به حسابرس��ی 
همزمان با رویدادها را س��اخته که این مهم با وجود اینترنت مهیا 

شده است )پاکروان، 1391(.
ام��روزه  س��رعت ب��االی معام��الت و ارتب��اط تنگاتن��گ ب��ا 
سیستمهای کامپیوتری، باعث شده که فنون قدیمی حسابرسی 
استفاده شدنی نباشد. این فنون دیگر نمی تواند ضامن درستی و 
تمامیت معامالت انجام شده در یک شرکت و اطمینان بخشی به 
اس��تفاده کننده از این اطالعات در قالب گزارشگری مالی باشد. 
با وجود زبان گزارش��گری تجاری توسعه پذیر، نیاز به صورتهای 
مالی س��نتی و گزارشهای حسابرسی گذش��ته نگر تا حدود زیادی 
کاه��ش یافت��ه و ای��ن تغییرها مس��یر جدیدی را ب��رای عملیات 
حسابرس��ی سیس��تمهای اطالعاتی به منظور کاهش ریسکهای 
حسابرس��ی و افزای��ش کارایی اقتصادی حسابرس��ی، مهیا کرده 

است. 
زمانی اطالعات اعتمادپذیر هستند که حسابرسان مستقل آنها 
را تأیید کنند. در گزارشگری الکترونیکی، دستکم دو روش برای 

ارائه اطالعات اعتمادناپذیر وجود داد: 
• ش��رکت اطالعات حسابرسی نش��ده را در  پایگاه اطالع رسانی 

اینترنتی قرار دهد، و
• شرکت اطالعات نادرستی در زمینه عملکرد عملیاتی منتشر کند 

و بدین وسیله ریسک را از شرکت به استفاده کنندگان منتقل کند.
در حسابرس��ی گزارشهای مالی چاپی )سنتی(، حسابرسان در 
قبال رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ گزارشگری و حتی 

تا زمانی که گزارش آنها معتبر است، تعهد دارند.
از دی��دگاه حسابرس��ی، در گزارش��گری مال��ی الکترونیک��ی 
ریسکهای متعددی وجود دارد. همچنین روشهای زیادی برای 
مخدوش ک��ردن پرونده های اطالعاتی موجود در اینترنت وجود 

ایکس بی آرال

 زبانی برای برقراری  ارتباط

الکترونیکی اطالعات مالی است که 

به عنوان انقالبی در گزارشگری مالی در 

سراسر جهان مطرح است
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دارد. بنابرای��ن ممکن اس��ت گزارش حسابرس��ی نیز مخدوش 
شود. اگرچه وجود سیس��تمهای امضای دیجیتال در بازارهای 
مالی ت��ا حدودی امنیت را برقرار می کن��د، اما به عنوان یکی از 
ریس��کهای استفاده کنندگان از این اطالعات و حدود مسئولیت 
حسابرس��ان از این بابت، مطرح اس��ت. حسابرسان می توانند 
با ضمیمه ک��ردن امضای دیجیتالی به گزارش حسابرس��ی، از 
طریق رمزگذاری فایل به استفاده کنندگان امکان تعیین درستی 
آنها را با استفاده از رمز عمومی حسابرس موردنظر فراهم کنند 
و ه��ر تغیی��ری که پس از امضای حس��ابرس در م��دارک ایجاد 
شده باش��د، برای کاربر رؤیت پذیر است. جنبه قانونی امضای 
دیجیتالی و تسهیالتی که در تجارت الکترونیک ایجاد می کند، 

از بحثهای روز است. 
در  حسابرس��ی  روش��های  از  یک��ی 

حسابرس��ی  بهن��گام،  گزارش��گری 
سیس��تم  ای��ن  اس��ت.  پیوس��ته 

گ��ردش  خ��ودکار  به ص��ورت 
ش��رطهای  طب��ق  را  داده ه��ا 
تعیین شده از سوی حسابرس 
کنت��رل می کند و حس��ابرس را 

قادر می س��ازد تا سطوح مختلف 
کنترل��ی را تعریف کن��د. این فرایند 

حسابرس��ی با فناوری اینترنت، کنترل از 
راه دور، شبکه و امضای دیجیتال کار می کند. 

آیین رفتار حرفه ای در گزارشگری تجاری توسعه پذیر
همانط��ور که ذکر ش��د، گزارش��گری تجاری در مرحل��ه گذر از 
گزارش��گری به صورت کاغذ چاپی به س��وی الکترونیک است. 
ش��رکتها در حال حاضر از فناوریهای مختلفی در شبکه جهانی 
مانن��د نگارش دیجیتالی گزارش��های چاپ ش��ده و گزارش��های 
اچ ت��ی ام ال، اس��تفاده می کنند. حرک��ت از ارتب��اط فهمیدنی و 
قدیم��ی به س��وی روش دیجیتال��ی، موج��ب ابهامهایی برای 
اس��تفاده کنندگان اطالعات ش��ده اس��ت. رابطه بین اطالعات 
ارائه ش��ده در ش��بکه جهان��ی و اطالعات مش��ابه ارائه ش��ده از 
طریق س��ایر روش��ها مانن��د چاپ، مش��خص نیس��ت. کمیته 
تدوین اس��تانداردهای بین المللی حسابداری به شدت از تدوین 

آیین  رفت��اری حرفه ای برای گزارش��گری تج��اری الکترونیک 
حمایت می کند. این رهنمودها برای شرکتها و استفاده کنندگان، 
چارچوبی برای مبادله اطالعات ایجاد می کند و مسائل ضمنی 
اطالعاتی را که به ش��کلهای مختلف مانند خبرنامه و کنفرانس 
در ش��بکه جهانی ارائه می ش��ود، مورد بررس��ی ق��رار می دهد 

)حساس یگانه، 1381(.
در ح��ال حاض��ر، رهنمودهای رس��می در ای��ن زمینه وجود 
ندارد؛ به اس��تثنای مقررات وضع ش��ده به وس��یله بورس سهام 
تورنتو و بورس فرانس��ه. بیشتر ش��رکتهایی که از اینترنت برای 
گزارش��گری اس��تفاده می کنن��د، از رهنم��ود خاص��ی در زمینه 
محت��وای اطالعات و فناوری اس��تفاده نمی کنند. برای تدوین 
آیین رفت��ار حرفه ای به وس��یله کمیت��ه تدوین اس��تانداردهای 
بین المللی حس��ابداری و یا س��ایر ارگانها، باید 
مواردی مانند افشای اصول حسابداری 
مورد اس��تفاده، کامل بودن داده ها، 
امکان دسترس��ی، بهنگام بودن، 
از  قابلی��ت اس��تفاده و حفاظ��ت 

اطالعات را در نظر گرفت. 
تدوین آیین رفتاری حرفه ای و 
ی��ا توس��عه و درج مفاهیم جدید در 
آیین  رفت��ار حرفه ای، ش��اید ضرورتی 
دیگ��ر را ب��رای به کارگی��ری ایکس ب��ی آرال 
در س��ازمان ایج��اب کن��د و ای��ن کار با تعیی��ن حدود و 
مسئولیتها و وظایف ش��رکتها، حسابرسان و استفاده کنندگان از 

اطالعات مالی است. 
چن��د گروه در قبال گزارش��گری مال��ی و آیین رفتار حرفه ای 

مسئولیت دارند که عبارتند از: 
• ش�رکتهای پذیرفته ش�ده در ب�ورس: ای��ن ش��رکتها باید 
رفت��ار حرفه ای را به طور کام��ل رعایت و دالیل انحراف خود از 

آیین  رفتار حرفه ای را عنوان کنند، 
• حسابرس�ان: حسابرس��ان بای��د اطمین��ان حاص��ل کنند که 
صاحبکاران اطالعات حسابرسی ش��ده و نش��ده خود را متمایز 
می کنن��د. آنه��ا بای��د رعای��ت آیین  رفت��ار حرف��ه ای به وس��یله 
صاحب��کار را تأیید کنند و در صورت انح��راف، در گزارش خود 
توضی��ح دهن��د. آنها به ط��ور مس��تمر در پایگاه اطالع رس��انی 
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اینترنتی ش��رکتها در خصوص تغییر اطالع��ات مالی در فاصله 
بین دو حسابرسی نظارت می کنند و اگر این تغییرها باعث شود 
تا اعتبار گزارش حسابرس��ی مخدوش شود، حسابرس نیز باید 

گزارش خود را اصالح کند، 
• اس�تفاده کنندگان: اس��تفاده کنندگان نی��ز بای��د دارای دانش 
حس��ابداری ب��وده و در زمین��ه امور تج��اری نیز آگاهی داش��ته 
باش��ند و در صورت وجود داده های ناقص یا نادرست در پایگاه 
اطالع رس��انی اینترنتی ش��رکتها، مدیریت پایگاه اطالع رسانی 

اینترنتی را از این کار آگاه کنند. 

طبقه بندی ریسکهای حسابرسی زبان گزارشگری 
تجاری توسعه پذیر

ایکس بی آرال ریسکها و خطرهایی را برای استفاده کنندگان در 
پی دارد که عبارتند از:

ریس�ک راهبردی: منظور از این ریس��ک آن است که امکان 
دارد م��دل تج��اری ش��رکتها در درازم��دت دچ��ار تغییر ش��ود. 
به همین دلیل با گذش��ت زمان، نبود کارب��رد ایکس بی آرال در 
این نوع س��ازمانها پیش بینی پذیر است. همچنین ممکن است 
در ابتدای راه اندازی ایکس بی آرال، سازمانها و کارکنان قابلیت 

پذیرش آن را نداشته باشند. 
ریسک عملیاتی

ریس�ک تفسیر نادرس�ت اطالعات: از جمله ریسکهایی که در 

این حیطه است، عبارتند از:
• اش��تباه در طبقه بن��دی و کدگذاری کردن که ریس��ک تفس��یر 

نادرست اطالعات را به همراه دارد، 
• امکان تفس��یر نادرس��ت اطالعات از سوی اس��تفاده کنندگان 

کم تجربه،
• اشتباه در دفتر کل و در نتیجه استفاده از مدارک نادرست، و

• ناآشنایی اس��تفاده کنندگان با واژه های تخصصی یک کشور، 
صنعت یا شرکت، موجب تفسیر نادرست اطالعات می شود.

ریس�ک درخواس�ت اطالعات به وس�یله دریافت کننده: ممکن 

اس��ت درخواس��ت کننده اطالعات��ی را تقاضا کند که فرس��تنده 
نس��بت به وجود آنها اطالعی نداشته باشد و این در حالی است 
که اس��تفاده کننده مایل اس��ت اطالعات را مطابق با بینش خود 

مورد استفاده قرار دهد. 

ریسک کاهش اعتبار اطالعات خروجی ایکس بی آرال: بسیاری 

از م��ردم ب��ه دالیل وج��ود کیفیت بس��یار ب��االی اطالعات به 
ایکس بی آرال رو می آورند. ش��رکتها برای اینکه اعتبار سیستم 
گزارش��گری ایکس بی آرال را از دس��ت ندهن��د، باید به صورت 
مرت��ب آن را کنترل و از کارکنان مجرب برای این کار اس��تفاده 

کنند. 
ریس�ک مربوط به نامناس�ب و ناکافی ب�ودن کنترلهای داخلی: 

کنترله��ای داخلی و حسابرس��ان داخلی باید به دقت زیاد اعتبار 
اطالع��ات خروجی از ایکس بی آرال را ارزیابی کنند. رس��یدگی 

باید بر بهبود یا تنزل نتایج متمرکز شود.
ریس�ک پذیرش: س��ازمانهایی که به درخواس��تهای قانونی و 
درخواستهای سرپرستی در ارتباط با ایکس بی آرال پاسخ ندهند 

و یا با تأخیر پاسخ دهند، با جرایمی روبه رو خواهند شد.
ریس�ک مربوط ب�ه فن�اوری اطالع�ات: ریس��کهای مربوط به 

فن��اوری اطالعات ش��امل قابلیت اعتماد، قابلیت در دس��ترس 
بودن و محرمانه بودن اطالعات است. 

در م��ورد اعتمادپذیر بودن باید گفت که ممکن اس��ت افرادی 
با مهارت باال به سیس��تم نفوذ ک��رده و اطالعات را تغییر دهند؛ 

بنابراین باید امنیت شبکه باال برده شود.
در م��ورد قابلیت در دس��ترس بودن باید گفت که اگر سیس��تم 
اینترن��ت و مش��کالت رایان��ه ای س��خت افزاری و نرم اف��زاری 
رخ ده��د، اطالعات قابلیت در دس��ترس بودن خود را از دس��ت 

می دهد.
در مورد محرمانه بودن باید گفت چون استفاده از ایکس بی آرال 
محیطی باز را به وجود می آورد که در آن اطالعات به س��رعت در 
اینترنت انتشار می یابد، پس محرمانه بودن اطالعات زیر سئوال 

می رود. 
همانطور که گفته شد، در گذشته ارائه اطالعات مالی به صورت 
ادواری انجام می ش��د و حسابرس��ی در آن زمان گذشته نگر بود؛ 
ولی امروزه س��ازمانها می توانند اطالعات مالی استانداردشده ای 
را بر مبنایی همزمان با زمان حقیقی وقوع رویدادها و معامالت، 
تهی��ه کنند. اکن��ون به زمان��ی نزدیک ش��ده ایم که ش��رکتها به 
استفاده کنندگان و سهامداران اجازه می دهند که اطالعات مالی را 
همزمان با وقوع رویدادها و معامالت در دسترس داشته باشند. 
برای اطمینان بخشی از کیفیت داده ها، نیاز به حسابرسی مستمر 
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وجود دارد. بنابراین حسابرس��ی که در گذش��ته انجام می شد، با 
توجه به تغییرهای حاصل ش��ده در ارائه اطالعات مالی بهنگام، 
جوابگ��وی کار نخواه��د ب��ود. بنابراین الزم اس��ت حسابرس��ان 
مس��ائل مربوط به زبان ایکس بی آرال و همچنین مسائل مرتبط 
با پردازش��های کامپیوتری را فرا گیرند تا بتوانند هماهنگ با روند 

روبه رشد حسابداری، حرکت کنند. 

تعریف حسابرسی مستمر 
حسابرسی فرایندی اس��ت که میزان انطباق صورتهای مالی با 
معیاره��ای معین��ی مانند وظایف،خط مش��ی و الزامهای اصول 
پذیرفته ش��ده حسابداری را نش��ان می دهد. حسابرسی مستمر 
رویکردی اس��ت که امکان تهیه گزارش��های حسابرسی به طور 
همزم��ان یا بع��د از ی��ک دوره مال��ی کوتاه مدت )بع��د از وقوع 
روی��داد( را برای حسابرس��ان مس��تقل فراهم م��ی آورد و زمان 
وقوع رویدادهای مربوط به موضوع خاص برای یک مش��تری 
و اظهارنظر حس��ابرس درباره اظهارهای مش��تری در مورد آن 

موضوع را از بین می برد )عرب مازار، 1387(. 
در حسابرس��ی مس��تمر، جریان اطالعات سیس��تم مشتری 
به ط��ور مداوم و با اس��تفاده از امکانات نصب ش��ده در سیس��تم 
او نمایش داده می ش��ود. بنابراین، حسابرس��ی مستمر رعایت 
نک��ردن کنترله��ا را در زم��ان وق��وع کش��ف می کن��د و پیش از 

تأثیرگذاری آن بر سازمان، آن را اصالح می کند. 

الزامهای حسابرسی مستمر
برای هدایت و پش��تیبانی از حسابرسی مستمر باید شرایط زیر 

در نظر گرفته شود )عرب مازار، 1387(: 
• مش��تری باید سیس��تمی اتکاپذیر داشته باشد که موضوعهای 

اساسی مورد نیاز حسابرس را به موقع در اختیار او  قرار دهد، 
• ه��دف حسابرس��ی باید ش��امل ویژگیهای الزم ب��رای هدایت 
حسابرس��ی باش��د. برای مثال، اگر حسابرسی بر ارزیابی کنترل 
داخلی تأکید کند، باید توانایی ارزیابی این کنترلها را داشته باشد، 
• حس��ابرس باید در سیس��تمهای اطالعاتی، فن��اوری رایانه و 

موضوعهای اساسی حسابرسی، تخصص داشته باشد، و
• حس��ابرس بای��د زم��ان الزم ب��رای ارزیابی و کنترل ش��واهد 

حسابرسی را داشته باشد که نتیجه حسابرسی مستمر است.

به هرح��ال، مدل جدید گزارش��گری تجاری بر گزارش��گری 
آن��ی با اس��تفاده از ایکس ب��ی آرال تأکید دارد. ای��ن مدل جدید 
گزارشگری باتوجه به سرعت اطالعات سازی، سرعت دادن به 
عملیات حسابرسی و استفاده از خدمات برخط را به همراه خود 
دارد؛ به ط��وری که ب��ه اعتقاد برخی صاحبنظران حس��ابداری، 
فرایند یادش��ده ت��ا حدود زیادی به فرایند حسابرس��ی مس��تمر 
تبدیل می ش��ود؛ به گونه ای که برای استفاده کننده از اطالعات، 
 قبول شدنی نیست که با دریافت اطالعات مالی و غیرمالی روزانه 
از واحد تجاری، عملیات حسابرسی و اطمینان بخشی اطالعات 

با فاصله زمانی چندماهه یا حتی چندهفته ای  همراه باشد. 

مزایا و معایب گزارشگری الکترونیک 
مزیتهای عمده گزارشگری الکترونیک عبارتند از:

• ویژگ��ی کیفی مرب��وط بودن اطالعات حس��ابداری را افزایش 
می دهد،

• ویژگی کیف��ی بهنگام بودن اطالعات حس��ابداری را افزایش 
می دهد،

• هزینه انتشار اطالعات را کاهش می دهد،

از دسامبر 2001 که 

زبان ایکس بی آرال به صورت

راهکار تازه پیشنهادی مطرح شد

در عمل در کار گزارشگری مالی شرکتها

مورد استفاده قرار گرفته است
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• وس��یله ای اس��ت که ش��رکت می تواند با مش��تریان اطالعات 
خاص ارتباط برقرار کند،

• از طریق انتش��ار اطالعات تکمیلی، افش��ای مالی بیشتری را 
فراهم کرده است،

• امکان ذخیره سازی داده ها در این موارد زیاد است،
• در این موارد امکان بهنگام کردن سریع اطالعات وجود دارد،

• انتقال داده ها در محدوده وسیعی )جهانی( هست،
• با اس��تفاده از ایکس بی آرال، داده ها یکبار وارد می ش��وند؛ لذا 

ریسک اشتباه در ورود مکرر داده ها کاهش می یابد،
• ایکس ب��ی آرال این امکان را فراهم می س��ازد که کاربران این 
سیس��تم بتوانند از قدرت مقایسه ای و تحلیلی باالیی برخوردار 
گردند؛ به طوری که در این سیس��تم می توانند گزارش��های یک 
ش��رکت را با گزارشهای قبلی آن و همچنین با گزارشهای سایر 

شرکتهای صنعت به صورت بهنگام مقایسه کنند، و
• یک��ی از ویژگیهای منحص��ر به فرد ایکس بی آرال این اس��ت 
ک��ه با ب��ردن نش��انگر روی اق��الم صورته��ای مال��ی، تعاریف 
حس��ابداری ای��ن اقالم مطابق با اس��تانداردهای حس��ابداری، 
نمایش داده می ش��ود؛ از این رو کس��انی که ب��ا صورتهای مالی 
و اق��الم موجود در این صورتها آش��نایی ندارن��د، از طریق این 
قابلیت با تعریفهای آنها آش��نا می ش��وند )این م��ورد به ویژه در 

خصوص سرمایه گذاران در بازار سرمایه مصداق دارد(.

معایب عمده این نوع گزارشگری نیز عبارتند از:
• افزای��ش احتم��ال از بی��ن رفت��ن داده ها به وس��یله ویروس و 

سارقان اطالعاتی و مهاجمان،
• فق��دان مق��ررات و نظارت بر میزان قابلی��ت اتکای اطالعات 

در اینترنت، 

• نب��ود آیین   رفت��ار حرف��ه ای در خصوص گزارش��گری تجاری 
توسعه پذیر، و

• مشکل تعیین اعتبار گزارشهای غیرقانونی.

چالشهای پیش روی ایکس بی آرال در ایران  
کشور ما تقریبًا با این زبان بیگانه است. سیاستهای دولت ایران 
مبنی بر توس��عه بازار س��رمایه از طریق اج��رای اصل 44 قانون 
اساس��ی و تالش جه��ت جذب س��رمایه های خارج��ی در بازار 
سرمایه کش��ور، نیازمند بازاری کارا با سیستمهای اطالع رسانی 
سریع، دقیق و اتکاپذیر است. سیستم گزارشگری ایکس بی آرال 
به عنوان اب��زاری کارا در تهیه، تب��ادل و تحلیل اطالعات مالی 
در بازارهای مهم س��رمایه دنیا به ش��کل اجباری و یا اختیاری، 
مورد استفاده قرار می گیرد. این سیستم گزارشگری می تواند به 
تحقق سیاستهای دولت در امر تعامل با بازارهای سرمایه دنیا و 

جذب سرمایه گذاران خارجی، کمک کند.
 (PWC) براس��اس نتای��ج تحقیق موسس��ه پی دبلیوس�ی
هنگ کن��گ، نکته مش��ترک در تجربه کش��ورهایی ک��ه پروژه 
به کارگیری ایکس ب��ی آرال را با موفقیت به اتمام رس��انیده اند، 
وج��ود ی��ک س��ازمان متول��ی کار سیاس��ت گذاری، هدای��ت و 
هماهنگ س��ازی فعالیته��ای مرب��وط به ایکس ب��ی آرال در آن 
کش��ور بوده است. از س��وی دیگر، بررسی وضعیت کشورهایی 
که تاکنون موف��ق به به کارگیری ایکس ب��ی آرال گردیده اند و یا 
در ش��رف به کارگیری آن هس��تند، نش��ان می دهد که همه این 
کش��ورها دارای حوزه ملی ایکس بی آرال در کش��ور متبوع خود 
ب��وده و نیز عضو س��ازمان بین المللی ایکس بی آرال هس��تند و 
این عضویت، مزایا و تس��هیالتی را برای به کارگیری س��ریعتر 

ایکس بی آرال در حوزه متبوع آنان فراهم کرده است.
بنابراین اگر سازمان بورس و اوراق بهادار به دنبال به کارگیری 
سیس��تم گزارش��گری ایکس ب��ی آرال در ایران اس��ت، این کار 
مس��تلزم ایج��اد حوزه ایکس ب��ی آرال در ای��ران و عضویت آن 
در س��ازمان بین المللی ایکس بی آرال اس��ت. از مزایای داشتن 
حوزه ملی و عضویت در سازمان بین المللی می توان به استفاده 
از تجربه های دیگر کش��ورهای عضو، برخورداری از کمکهای 

سازمان در طراحی، اجرا و آموزش ایکس بی آرال اشاره کرد.
از مهمترین چالش��های اس��تقرار زبان گزارش��گری تجاری 
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توس��عه پذیر می توان به نبود همکاری و همراهی س��ازمانهای 
تأثیرگ��ذار در ای��ن زمین��ه، آم��وزش ایکس ب��ی آرال به صورت 
گس��ترده، یکسان س��ازی اس��تانداردهای حس��ابداری ایران با 
اس��تانداردهای بین الملل��ی، پذی��رش ش��رکتها در بورس��های 

بین المللی و ... اشاره کرد )شیپوریان،  1388(.

نتیجه گیری
ب��ا گس��ترش روزاف��زون اس��تفاده از اینترنت و ش��بکه جهانی 
دسترس��ی جهانی به آن، امکان ورود اطالعات مالی و بهنگام 
ش��رکتها در این فض��ا به وجود آمده اس��ت. زبان گزارش��گری 
تجاری  توس��عه پذیر )ایکس بی آرال( دارای برچسبهایی است 
که می توان اطالعات مالی را به صورت مرتب و طبقه بندی شده 
در آن ق��رار داد. ورود اطالعات مال��ی بهنگام موجب رضایت 
اس��تفاده کنندگان از این اطالعات می شود. البته این اطالعات 
بای��د عالوه بر به موقع بودن، دارای کیفیت و اطمینان بخش��ی 
کاف��ی نیز باش��د. بنابراین، نیاز به حسابرس��ی مس��تمر در این 
خص��وص ملموس اس��ت. ب��رای پیوس��تن ب��ه ایکس بی آرال 
بای��د در س��ازمان بین الملل��ی ایکس بی آرال عضو ش��د و برای 
به کارگیری آن، سازمانی باید متولی کار سیاستگذاری، هدایت 
و هماهنگ سازی فعالیتهای مربوط به ایکس بی آرال در کشور 

شود )مانند سازمان بورس اوراق بهادار(. 

پانوشتها:
1- Information and Communication Technologies 
(ICT) 
2- Financial Accounting Standards Board (FASB)
3- Extensible Business Reporting Language (XBRL)
4- Extensible Markup Language (XML)
5- American Institute of Certified Public Accountants 
(AICPA)
6- Extensible Assurance Reporting Language (XARL)
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 استاندارد جدید حسابداری نیست

 بلکه پیشرفت فناوری در

استانداردهای جاری با انعطاف پذیری در

تطابق با تغییر استانداردهای فعلی

یا جدید است




