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س��ام. امیدوارم حال و احوالتان خوب باش��د و ایام به کام و در 
آس��تانه سال نو س��امت باش��ید و برقرار. چندی پیش افتخار 
داشتم همنشین جمعی از سروران گرامی در نخستین همایش 
انجم��ن حسابرس��ان داخلی ایران باش��م. در مراس��م افتتاحیه 
همایش، ریاس��ت محترم سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن 
بی��ان مزایای اس��تفاده از زب��ان ایکس بی آرال، ب��ه برنامه های 
جدی آن س��ازمان در رابط��ه با تهیه مقدمات الزام ش��رکتهای 
بورسی به گزارشگری براساس این زبان اشاره مفصلی داشتند. 
البته چند س��الی می شود که در کش��ورمان گزارشگری به زبان 
ایکس بی آرال بر س��ر زبانها افت��اده و مطالب متعددی در رابطه 
ب��ا آن در مجله های حرفه ای منتش��ر ش��ده اس��ت. ولی مثل 
اینک��ه واقعًا بحث دارد جدی می ش��ود: »ایکس بی آرال اینجا، 

ایکس بی آرال آنجا، ایکس بی آرال همه جا«. 
با خودم فکر کردم ش��اید این شب عیدی بد نباشد با یکدیگر 
گپ وگف��ت کوتاهی در رابط��ه با این موض��وع، البته از منظری 
متف��اوت، یعن��ی از منظ��ر حسابرس��ی و اطمینان بخش��ی ب��ه 
گزارش��های ایکس بی آراِل داشته باش��یم. نظرتان چیست؟ اگر 
موافق هس��تید لطفًا زحمت بکشید یک فنجان چای داغ برای 
خودتان بریزید که مطمئن��م در حین خواندن این مطلب خیلی 

می چسبد. 

همانطور که می دانید، گسترش روزافزون استفاده از اینترنت 
برای تبادل اطاعات و اش��تیاق فعاالن اقتصادی، به خصوص 
فعاالن بازارهای پول و س��رمایه به دسترس��ی هرچه س��ریعتر 
ب��ه اطاعات کس��ب وکار مش��تریان و ناش��ران س��هام و اوراق 
 (XBRL) 1بهادار، زمینه س��از طراح��ی زبان ایکس ب�ی آرِال
ش��د. زبانی توسعه پذیر برای گزارش��گری اطاعات کسب وکار 
در فض��ای اینترنت، که به نوبه خ��ود می توان آن را انقابی در 
انتشار اطاعات مالی تلقی کرد؛ اطاعاتی که اکثریت قریب به 
اتفاق ذینفعان و تمامی مدیران و ناظران بنگاههای اقتصادی، 
دسترس��ی به آنه��ا را الزمه رصد فعالیته��ا و اتخاذ تصمیمهای 
کلیدی خود می دانند. با توجه به اهمیت و حساسیت اطاعات 
مال��ی، اعمال نظ��ارت بر کیفی��ت و اعتبار این گون��ه اطاعات 
به خص��وص هنگام انتش��ار ب��رای بهره برداران بی��رون از واحد 
گزارشگر بس��یار ضروری و اجتناب ناپذیر است. در گزارشگری 
بر پایه زبان ایکس بی آراِل، واحد گزارش��گر با اس��تفاده از یک 
اب��زار کامپیوت��ری، مجموع��ه عناص��ر داده ای موردنظر برای 
گزارش را طبق ضوابط تعیین ش��ده در یک نظام طبقه بندی2 
ازپیش تعریف ش��ده، برچسب زنی و در قالب یک سند دیجیتال 
به نام سند مصداق3 مقداردهی و منتشرمی کند و از این طریق 
این امکان برای ذینفعان اطاعات فراهم می شود که با استفاده 

زبانایکسبیآرِال
سندمصداقوحسابرسیآن
حسن حاجیان 	
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از اب��زار موجود ب��رای خواندن اس��ناد مص��داق4، از آن عناصر 
داده ای، متناس��ب با نیاز و ش��کل گزارش��گری موردنظرش��ان 
بهره ب��رداری کنند. ب��ا توجه به اهمیت انطباق س��ند مصداق و 
ضمیم��ه های آن با قواعد و اس��تانداردهای پیش بینی ش��ده در 
زبان ایکس بی آراِل و همچنین مغایرت نداش��تن مندرجات این 
س��ند با گزارش��های مرس��وم واحد گزارش��گر که به طور معمول 
به صورت حسابرسی ش��ده منتشر شده اند، اس��تفاده از خدمات 
حس��ابرس مستقل در راس��تای کس��ب اطمینان معقول از نبود 
اش��تباههای س��هوی و عمدی در تهیه اس��ناد ایکس بی آراِل، 

امری منطقی به نظر می رسد؛ این طور نیست؟ 
اج��ازه بدهید نگاهی کوتاه به تاریخچه این زبان و ایده اولیه 
آن داشته باش��یم. ایده اولیه زبان ایکس بی آراِل به وسیله یکی 
 (Charles از حس��ابداران رس��می امریکا بنام چارلز هوفم�ن
(Hoffman مطرح ش��د و در پی پش��تیبانی و حمایت انجمن 

حسابداران رسمی امریکا5 از آن، که البته کار راحتی نبود و با 
سماجت هوفمن تداوم پیدا کرد، منجر به تشکیل کنسرسیوم 

ایکس ب�ی آرِال6  بین الملل�ی 
در س��پتامبر س��ال 1999 ش��د که 
در ح��ال حاض��ر نزدی��ک به 450 
شرکت بزرگ، مؤسسه حسابرسی 
مطرح، س��ازمان و اداره دولتی در 

آن مشارکت دارند! 
ایکس بی آراِل  پش��توانه  دیدگاه 

ساده است: 
 (Tags) برچسبهای  از  »استفاده 
معرف و توصیفگ��ر برای هر یک 
از عناصر اطاع��ات به جای ارائه 
قالبه��ای  به ص��ورت  اطاع��ات 
متنی معم��وِل صفحات اینترنت و 

گزارشهای چاپی«. 
با معرف��ی داده ها به کامپیوتر از 
کامپیوتر  برچس��ب گذاری،  طریق 
تش��خیص  و  ب��ه خوان��دن  ق��ادر 
در  آنه��ا  از  اس��تفاده  و  داده ه��ا 
پردازشهای بعدی می شود. برای 

مثال با تخصیص برچس��ب به عنصر داده ای »جمع داراییهای 
جاری« و توصیفات مکمل، این داده حس��ابداری دارای القابی 
منحصربه فرد می ش��ود که به موجب آنها از موجودیتی مستقل 
از دیگ��ر عناصر صورتهای مالی برخوردار می گردد؛ موجودیتی 
که از آن به بعد هویت آن برای کامپیوتر قابل شناسایی است و 
امکان ارجاعات بعدی و استفاده از آن در پردازشها و تحلیلهای 
موردنظر با اس��تفاده از کامپیوتر و حتی ذخیره سازی و مبادله با 

سیستمهای کامپیوتری دیگر فراهم می شود. 
در گزارش��های متنی مرس��وم، هر صورت مالی، برای مثال 
»ترازنامه«، یک موجودیت است ولی در گزارشگری بر پایه زبان 
ایکس بی آراِل این صورت مالی در قالب موجودیتی متشکل از 
موجودیتهای فرعی دیگری شامل سرفصلها، دوره های زمانی، 
واحد پولی، جمعهای فرعی، یادداشتها و ... می شود که تمامی 
آنها در عین استقال دارای روابطی منطقی با یکدیگرند. عاوه 
بر این ها، برچس��ب گ��ذاری ایکس ب��ی آراِل، فعالی��ت پرهزینه 
و مش��قت باِر وارد کردن دس��تی داده ها  در سیستمهای مختلف 
که خ��ود مس��تلزم تحم��ل هزینه 
کنت��رِل انطباق با منبع اولیه اس��ت 
را نیز منتفی می کن��د. از توجهتان 
پیداس��ت که به موضوع عاقه مند 

شدید؛ خوشحالم.  
به طور خاص��ه، ایکس بی آراِل 
دربرگیرن��ده دو چی��ز اس��ت؛ اول، 
تعریف س��اختار و سلس��له مراتب 
و عرض��ه  تعبی��ر  دوم،  و  داده ه��ا 
داده های��ی که محتوی���ات گزارش 
دو  ای��ن  می دهن��د.  تش��ک�یل  را 
مفه��وم در زب�ان ایک�س ب��ی آراِل 
 «Taxonomy» ب��ه ت�رت�ی���ب 
و «Instance» نامگ��ذاری ش��ده 
در   «Taxonomy» اس���ت. 
ایکس ب��ی آراِل عبارت از مجموعه 
دس��ته بندی  و  تعری��ف  قواع��د 
موجودیته��ای داده ای اس��ت، که از 
طریق آن ام��کان مبادله اطاعات 

در ضرورت استفاده از

خدمات اطمینان بخشی حسابرس مستقل

نسبت به

اسناد ایکس بی آرال

ابهامی وجود ندارد
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 ،«Taxonomy» .به گونه قابل فهم برای کامپیوتر فراهم می شود
یا به فارسی »نظام طبقه بندی«، چیزی شبیه لغتنامه و البته بسیار 
فراتر از لغتنامه، در حوزه ای اس��ت که قرار اس��ت گزارشگری در 
حیطه آن انجام ش��ود و ب��ا ارائه توصیفه��ای الزم، کامپیوتر را 
به درک واژه های تخصصی و هستی شناس��ی موجودیتهای آن 
حوزه، روابط فیمابین و نحوه پیدایش، محاسبه و ارائه هر یک 
از آن موجودیتها قادر می کند. «Instance» عبارت از مصداق 
 «Taxonomy» عین��ی اطاع��ات واح��د گزارش��گر ب��ر پای��ه
اس��ت. این همان سندی اس��ت که در گزارشگری بر پایه زبان 
ایکس بی آراِل از س��وی واحد گزارش��گر منتش��ر و در دسترس 
ذینفع��ان اطاع��ات قرار می گی��رد. کمی مطلب پیچیده ش��د 
ولی نگران نباش��ید، خیلی هم سخت نیست. مقاله هایی که در 
رابطه با زبان ایکس بی آراِل در ش��ماره پیشین مجله حسابرس 
چاپ ش��د، راهنمای ارزش��مندی برای آشنایی مفصل تر با این 

زبان است.

بفرمایید چایتان را میل کنید، فکر کنم قابل نوش��یدن شده؛ 
نوش جان! لطفًا در همین حین ش�کل 1 را هم ماحظه کنید. 
در این ش��کل نمای کلی فرایند گزارش��گری مالی بر پایه زبان 
ایکس ب��ی آراِل و جای��گاه خدم��ات اطمینان بخش��ی  در آن به 

تصویر کشیده شده است7. 
 با توجه به مطالبی که مطرح ش��د به نظر نمی رسد ابهامی در 
رابطه با ضرورت استفاده از خدمات اطمینان بخشی حسابرس 
مس��تقل نسبت به اسناد ایکس بی آراِل  وجود داشته باشد، ولی 
نکته ای که باقی مانده این اس��ت که این اسناد از چه جنبه هایی 

می بایست مورد بررسی و اطمینان بخشی قرار گیرد.  
طبق استانداردهای حسابرسی، مدیریت هر بنگاه اقتصادی 
برای ارائه مطلوب صورتهای مالی از تمام جنبه های بااهمیت، 
به ط��ور ضمنی یا به روش��نی، ادعاهایی8 را درباره شناس��ایی، 
اندازه گی��ری، ارائه و افش��ای عناصر مختل��ف صورتهای مالی 
و م��وارد افش��ای مربوط اب��راز می کند و حس��ابرس ب��ا در نظر 

شکل 1-  نمای کلی گزارشگری مالی بر پایه زبان ایکس بی آرِال و جایگاه خدمات اطمینان بخشی

حسابرسی صورتهای مالی

اطمینان بخشی
به اسناد ایکس بی آراِل

سازمان امور مالیاتی

ابزارهای قالب بندی و انتشار داده ها

متنصفحه گستردهجدول دادهسایر قالب ها

سرمایه گذاران
تحلیل گران

سیستم اطاعاتی
سازمان بورس

صورتهای مالی مرسوم

اسناد مصداق ایکس بی آراِل

سیستمهای حسابداری

نرم افزار ایکس بی آراِل

نظام طبقه بندی استاندارد
«TAXONOMY»

ورود اطاعات

الحاقیه های شرکت
به نظام طبقه بندی استاندارد

اینترنت

اینترنت
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گرفتن انواع مختلف اش��تباههای ممکن، از ادعاهای مدیریت 
ب��رای ارزیابی خطرها اس��تفاده می کند و به طراحی روش��های 
حسابرس��ی متناس��ب با خطرهای ارزیابی ش��ده می پ��ردازد9. 
اگرچ��ه اطمینان بخش��ی ب��ه اس��ناد ایکس ب��ی آراِل، در دامنه 
اس��تانداردهای حسابرس��ی صورتهای مالی قرار نمی گیرد ولی 
می توان از رهنمودهای حسابرسی در این کار استفاده کرد، چرا 
که همان طور که بهتر از من می دانید خدمت اطمینان بخش��ی، 
ک��ه حسابرس��ی صورتهای مالی نیز از انواع آن اس��ت، خدمتی 
است که طی آن حسابرس نظر خود را درباره حاصل ارزیابی یا 
اندازه گیری یک موضوع براساس معیارهای ازپیش تعیین شده، 
ب��رای افزای��ش اطمینان اس��تفاده کنن��دگان موردنظ��ر، اظهار 

می کند10.
ب��ر پایه س��اختار زبان ایکس ب��ی آراِل، دو گروه کلی اش��تباه 
به عنوان عامل ریسک در ارتباط با اسناد ایکس بی آراِل می تواند 
موضوعی��ت پی��دا کند. این اش��تباهها یا هنگام برچس��ب زنی، 
توصی��ف و طبقه بندی داده ها و یا هن��گام تخصیص مقادیر به 
داده ها، محتمل هس��تند. گ��روه اول ، اش��تباههای ممکن در 
به کارگیری قواعد زبان، هم در س��طح نظ��ام طبقه بندی و هم 
در سطح اسناد مصداق را دربرمی گیرد و گروه دوم، اشتباههای 
مربوط به موجودیتهای داده ای اسناد مصداق را شامل می شود. 
بیایید نگاهی مختصر به این اش��تباهها و ادعاهای متأثر از آنها 

داشته باشیم.

اشتباههای ممکن در به کارگیری نظام 
طبقه بندی و توسعه های آن

•  انتخ�اب نظ�ام طبقه بندی نامتناس�ب با زمین�ه فعالیت 
واحد گزارش�گر: نمونه ای از این اشتباه، استفاده یک شرکت 
بیم��ه ای از نظ��ام طبقه بن��دی مربوط ب��ه ش��رکتهای بازرگانی 
و تولی��دی ب��ه ج��ای اس��تفاده از نظ��ام طبقه بن��دی مبتنی بر 
استانداردهای حسابداری مختص صنعت بیمه است. این گونه 
اش��تباهها، »ادع��ای گزارش��گری مبتن��ی بر نظ��ام طبقه بندی 

زیبنده « را با ریسک مواجه می کند.  
•   تخط�ی از قواع�د زب�ان ایکس ب�ی آرِال هن�گام تهی�ه 
اصل��ی  توانمن��دی  طبقه بن�دی11:  نظ�ام  ب�رای  الحاقی�ه 
ایکس بی آراِل، همان گونه که از نامگذاری آن مش��خص است، 

قابلی��ت بسط وتوس��عه این زبان اس��ت. این قابلی��ت از طریق 
گسترش عناصر و موجودیتهای نظامهای طبقه بندی تأییدشده 
مرجع رس��می ایکس بی آراِل، با اس��تفاده از الحاقیه برای نظام 
طبقه بندی به وسیله واحد گزارشگر به کار گرفته می شود. هنگام 
تدوی��ن الحاقیه، هم��واره این امکان وج��ود دارد که در تعریف 
یک عنصر جدید، برخی از مشخصه های الزامی برای توصیف 
عناصر از قلم بیافتد و منجر به بی اعتباری الحاقیه شود. ادعای 
مورد تهدید از این گونه اشتباه،»ادعای استفاده از الحاقیه معتبر 

برای نظام طبقه بندی« است.
•  معرف�ی غیرض�روری عناص�ر جدی�د در الحاقی�ه نظام 
طبقه بندی و یا اشتباه منطقی در معرفی عناصر: نمونه ای 
از اش��تباه معرفی عناصر غیرض��روری، تعریف عنصر جدید در 
الحاقی��ه، به رغم وجود عین آن در نظام طبقه بندی اس��تاندارد 
اس��ت. به عن��وان مثال، یک ش��رکت خدمات بیم��ه ای ممکن 
اس��ت تصمیم ب��ه معرفی عنص��ری با نام »مطالب��ات بیمه ای« 
در الحاقی��ه بگیرد در حالی که این عنص��ر از نظر کارکرد به طور 
کام��ل با عنصر »ح��ق بیمه ه��ای دریافتنی« نظ��ام طبقه بندی 
اس��تاندارد برای صنعت بیمه یکسان است. خطاهای منطقی، 
ن��وع دیگری از اش��تباه هن��گام معرف��ی عناصر جدید اس��ت. 
خطای منطقی12 در برنامه نویسی کامپیوتر عبارت از اشتباهی 
اس��ت که ناش��ی از رعایت نکردن رس�م الخط13 و قواعد زبان 
برنامه نویس��ی نیس��ت و به همین دلیل منجر به توقف اجرای 
برنامه نمی ش��ود ولی به دلیل وجود خطای منطقی و محتوایی 
در برنامه، نتایج حاصل از اجرای چنین برنامه ای اشتباه خواهد 
ب��ود. به عنوان مثال، یک ش��رکت هواپیمایی را در نظر بگیرید 
ک��ه عنصری جدید با نام »تجهیزات پ��رواز« را در الحاقیه نظام 
طبقه بن��دی تعری��ف نماید ولی مش�خصه14 ماهیت مانده این 
حس��اب را »بس��تانکار« تعیین کند. این گونه اشتباهها، »ادعای 

زیبندگی و صحت عناصر الحاقیه« را با چالش مواجه می کند.
•  استفاده از پیوندگاههای15 اشتباه یا نامناسب در توصیف 
عناصر الحاقیه نظام طبقه بندی )مشتمل برانتخاب القاب 
گمراه کننده برای عناصر(: پیوندگاه، مفهومی خاص در زبان 
ایکس بی آراِل است که با استفاده از آن توصیفاتی برای عناصر 
از جنبه معن�ی16، لقب17، محاس�به18، نمایش19 و عطف20 
ارائه می ش��ود. به عنوان مثال، ش��رکت هواپیمایی یادش��ده در 
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ب��اال را در نظر بگیرید که برای عنصر »تجهیزات پرواز« پیوندی 
محاس��باتی با عنصردیگری به نام »داراییهای جاری« ایجاد کند 
)پیوند جزء به کل(، در حالی که پیوند صحیح می بایست با عنصر 
»داراییهای ثابت« برقرار می گردید. ادعای مورد تهدید از جانب 

این گونه اشتباهها، »ادعای زیبندگی پیوندگاه ها« است. 

اشتباههای ممکن درنشان گذاری و توصیف 
موجودیتهای داده ای در سند مصداق 

•  اشتباه ناشی از رعایت نکردن قواعد و رسم الخط زبان 
در نش�ان گذاری های س�ند مصداق: به عنوان مثال، در زبان 
ایکس ب��ی آراِل، کار تخصیص مقدار برای هریک از موجودیتهای 
داده ای، باید با نشانگِر شروع21 آغاز و با نشانگِر پایان22 خاتمه 
یابد. نشانگِر شروع با رسم الخط »>نام موجودیت<« و نشانگِر پایان 
با رسم الخط »>نام موجودیت/<« در سند مصداق منعکس می شود. 
اگر یکی از این نشانگرها فراموش شود، همانند آن است که در یک 
فرمول ریاضی عامت پرانتز باز یا پرانتز بسته فراموش شده باشد. 
مش��کات متعدد حاصل از این اشتباه، اس��تفاده از سند مصداق را 

ب��رای کاربردهای کامپیوت��ری با موانع 
بس��یاری مواجه می کند. اشتباههای از 
این دست، »ادعای خوش ساختی سند 

مصداق« را تهدید می کند.
•  اش�تباه ناش�ی از ع�دم رعای�ت 
موجودیته�ای  توصی�ف  الگ�وی23 
داده ای: این اشتباه در نتیجه بی توجهی 
به س��اختار معرفی کننده موجودیتهای 
تعریف ش��ده در نظ��ام طبقه بن��دی ی��ا 
الحاقی��ه آن به وجود می آی��د. به عنوان 
مث��ال، اگر هنگام تخصی��ص مقدار به 
ی��ک موجودی��ت دارای س��اختار چهار 
مشخصه ای، تنها س��ه مشخصه از آن 
مقداردهی ش��ود، این اشتباه واقع شده 
است. سند حاوی چنین اشتباهی، منجر 
به اخت��ال در پردازش��های نرم افزاری 
می ش��ود. این اش��تباه، »ادع��ای معتبر 
بودن موجودیتهای س��ند مص��داق« را 

تهدید می کند.
•  اش�تباه نامگ�ذاری عناص�ر داده ای در س�ند مص�داق: 
به عن��وان مثال، مبلغ��ی در صورته��ای مالی حسابرسی ش��ده 
ب��ا عنوان »حس��ابهای دریافتنی« منعکس ش��ده باش��د ولی در 
س��ند مص��داق، لق��ب »داراییهای ج��اری« ب��رای آن انتخاب 
ش��ود. این گونه اش��تباه منجر به مغایرت بی��ن صورتهای مالی 
حسابرس��ی ش��ده و س��ند مصداق می گ��ردد. »ادعای صحت 
طبقه بن��دی و ارائ��ه«، ادعای��ی اس��ت ک��ه در معرض ریس��ک 

این گونه اشتباه است.    

اشتباههای ممکن در داده های اسناد مصداق 
•  مغایرت سند مصداق با صورتهای مالی حسابرسی شده، 
ناش�ی از قل�م افتادگ�ی موجودیته�ای داده ای؛ به عن��وان 
مثال، صورتهای مالی حسابرسی شده حاوی مانده »حسابهای 
دریافتنی از ش��رکتهای گروه« باش��د ولی در سند مصداق چنین 
داده ای منعکس نباشد. این گونه اشتباهها، »ادعای تمامیت« را 

در سند مصداق با ریسک مواجه می کند.
از  مص�داق  س�ند  برخ�ورداری    •
موج��ودیته�ای داده ای اف���زون 
مال�ی  صورته�ای  مندرج�ات  ب�ر 
حسابرسی ش�ده؛ به عن��وان مث��ال، 
س��ند مص��داق دربردارن��ده س��رفصل 
»س��رمایه گذاریهای کوتاه مدت« باش��د 
ولی در صورتهای مالی حسابرسی شده 
چنین س��رفصلی منعکس نشده باشد. 
این گونه اشتباهها، »ادعای وجود« را در 

سند مصداق با ریسک مواجه می کند. 
•  مغای�رت در مقدار داده ها و یا در 
ماهیت داده ها، بین سند مصداق و 
حسابرسی شده؛  مالی  صورتهای 
مص��داق  س��ند  مث��ال،  به عن��وان 
س��رمایه گذاریهای  »س��رفصل  مانده 
کوتاه م��دت« را به مبلغ��ی متفاوت از 
مبل��غ منعک��س در صورته��ای مالی 
حسابرسی ش��ده منعک��س کن��د و ی��ا 

حسابرس برای ارائه

خدمات اطمینان بخشی به

اسناد ایکس بی آرال

باید دانش و تواناییهای خود

نسبت به زبان ایکس بی آرال را

به طور مستمر ارتقا دهد
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اینکه سند مصداق مبلغی را به عنوان 
مانده پایان سال جاری یک سرفصل 
اعام نم��وده ولی در صورتهای مالی 
مانده  مذک��ور  مبلغ  حسابرسی ش��ده، 
سال قبل آن سرفصل باشد. این گونه 
اشتباهها، »ادعای صحت« را در سند 
مصداق با ریس��ک مواج��ه می کند که 
متشکل از دو ادعای درستی در مقدار 

و درستی در مشخصه است.
ماحظ��ه می فرمایی��د، در رابط��ه 
با اس��ناد ایکس بی آراِل چقدر اش��تباه 
می توان��د واقع ش��ود! اهمی��ِت توجه 
ب��ه این دس��ت از اش��تباهها به عنوان 
عوامل ریس��ک در گزارشگری بر پایه 
زبان ایکس بی آراِل به اندازه ای است 
ک��ه مراج��ع حرف��ه ای را هم ب��ه فکر 

انداخته است؛ در بررسی که داشتم پنج بیانیه را پیدا کردم. 
تفس�یرنامه ش�ماره 5 انجم�ن حس�ابداران رس�می    •
امری�کا24، ک��ه با محوری��ت قرارداده��ای بررس��ی اطاعات 
مالی اس��ناد مص��داق ایکس بی آراِل تنظیم ش��ده و دربرگیرنده 
توضیحات متعددی در رابطه با ش��رایطی اس��ت که حسابرِس 
عهده دار آزمون و گزارش��گری نسبت به انطباق سند مصداق با 

اطاعات مالی واحد گزارشگر، باید مدنظر قرار دهد.
•  پرس�ش و پاس�خهای فنی هیئت نظارت بر ش�رکتهای 
سهامی عام در مورد مستندات مرتبط با ایکس بی آرِال25، 
ک��ه هدف آن ارائ��ه راهنمایی های��ی برای حسابرس��ان هنگام 
بررس��ی و صدور گزارش در خصوص انطب��اق اطاعات مالی 
منعک��س در مس��تندات ایکس بی آراِل  با گزارش��های مرس��وم  

متناظر آنها است.  
•  گزارش رس�می کارگروه اطمینان بخش�ی کنسرس�یوم 
بین الملل�ی ایکس بی آرِال26، که طی آن ب��ه چارچوبی برای 
اطمینان بخشی نسبت به گزارشهای کسب وکار، بر پایه اصول 

استاندارد ISAE 3000) 27 3000( پرداخته شده است.
•  بیانیه سال 2009 انجمن حسابداران رسمی امریکا28، 
که دربرگیرن��ده راهنمایی هایی برای حسابرس��ان در خصوص 

اج��رای روش��های توافق��ی پیرام��ون 
یکنواخت��ی  و  درس��تی  تمامی��ت، 
داده ه��ای برچسب گذاری ش��ده طب��ق 
چگونگ��ی  و  ایکس ب��ی آراِل  ضواب��ط 

گزارشگری یافته ها است.
ضواب�ط  و  اص�ول  پیش نوی�س   •
اطالع�ات قالب بندی ش�ده بر پایه 
ایکس بی آرِال29، منتشرشده از سوی 
کارگروه اطمینان بخشی ایکس بی آراِل 
کمیته اجرایی خدمات اطمینان بخشی 
انجم��ن حس��ابداران رس��می امریکا، 
ک��ه  فک��ر کن��م به خوبی از عن��وان آن 
می توانید ح��دس بزنید دربرگیرنده چه 

مطالبی است. 
ب��ه موج�����ب ای�����ن بیانیه ه����ا، 
اس��ناد  ب��ه  اطمینان بخش��ی  فراین��د 
ایکس ب��ی آراِل، ش��امل چه��ار مرحل��ه اصل��ی، پذی��رش کار، 
برنامه ری��زی، انجام آزمونها و جمع آوری ش��واهد وس��رانجام 

ارزیابی شواهد و گزارشگری است.
طبق نظر هیئت نظارت بر ش��رکتهای سهامی عام و انجمن 
حس��ابداران رس��می امریکا، حس��ابرس در مرحله پذیرش کار 
اطمینان بخشی به اس��ناد ایکس بی آراِل و همچنین در اجرای 
روش��های توافقی نسبت به آنها )در ش��رایطی که پذیرش ارائه 
خدمات اطمینان بخش��ی برای حسابرس میسر نباشد و یا او به 
دالیلی نخواهد چنین خدماتی را ارائه کند( عاوه بر اس��تقال 
می بایس��ت از آگاهی کافی در زمینه هایی چون ویژگیهای زبان 
ایکس ب��ی آراِل و الزام��ات حاکم بر تهیه اس��ناد آن و همچنین 
از اِش��راف برصورتهای مالی واحد گزارش��گر برخوردار باشد تا 
قادر به ارزیابی تمامیت، درستی، انسجام و یکنواختی در ارائه 
داده ها در گزارش��های مبتنی بر این زبان گزارش��گری باش��د. 
حس��ابرس در مرحله انج��ام آزمونها و گردآوری ش��واهد، باید 
نس��بت به جمع آوری ش��واهد متناس��ب و کاف��ی آن گونه اقدام 
کند که او را قادر به س��نجش رعایت ضواب��ط نظام طبقه بندی 
مورد اس��تفاده واح��د گزارش��گر و میزان انطباق برچس��ب زنی 
داده ه��ا با قواعد زبان ایکس بی آراِل و همچنین ارزیابی انطباق 

اشراف کافی نسبت به

ساختار اسناد ایکس بی آرال و

قواعد حاکم بر طراحی و

تهیه آنها

الزمه شناسایی عوامل

ریسک تهدیدکننده

اعتبار این اسناد است



66

13
92

د 
سفن

- ا
ن

هم
6 ب

9 
ره

ما
ش

اطمینان نسبت به مستندات مرتبط با ایکس بی آرِال

تمامیت صحتصحت

رعایت ضوابط

کنترلهای داخلی

منش حسابرسان برای اطمینان بخشی به مستندات مرتبط با ایکس بی آرِال

استقالصاحیت 

رعایت یکنواختیوجود / تحقق

تناسب الگو

اشراف به ایکس بی آراِل

)Boritz & No, 2011 شکل3- چارچوب اطمینان بخشی به مستندات مرتبط با ایکس بی آرِال )پیشنهادی

داده ها صحیح است

سند مصداق ایکس بی آرِال، ارائه ای منطبق با گزارشهای مرسوم ارسالی به سازمان  

بورس اوراق بهادار است و ضوابط زبانایکس بی آرال در تنظیم آن رعایت شده است

پیوندها مناسب استعناصر توسعه های «Taxonomy» معتبر است توسعه های «Taxonomy»  معتبر است «Taxonomy» مناسب است

عناوین مناسب است فراداده معتبر است رسم الخط فراداده صحیح است

توصیفات داده صحیح است اجزاء داده صحیح است

داده ها کامل استداده ها واقعی است

داده های منعکس در سند مصداق، از نظر انطباق

با واقعیت های شرکت، قابل اطمینان است.

فراداده های  استفاده شده در سند مصداق

قابل اطمینان است.

نظام طبقه بندی مبنای تهیه سند مصداق

قابل اطمینان است

(Srivastava & Kogan, 2008) شکل 2 - الگوی مفهومی از ادهاعای سند مصداق ایکس بی آرال

آنها از واژه فراداده برای توصیفگرهای داده های سند مصداق استفاده کرده اند.
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داده های سند مصداق با اطاعات متناظر منعکس در گزارشهای 
مرسوم ارس��الی به مراجع ناظر کند. بد نیست بدانیم که ضرورت 
اطمینان بخش��ی به اس��ناد ایکس بی آراِل، زمینه ساز پژوهشهای 
متعددی در مراکز آموزشی و مؤسسه های حرفه ای نیز شده است. 
در س��ال 2008 دو نفر از استادان دانشگاه یوتا به نامهای آر دی 
 (Plumlee R.D. and Plumlee 30پالمل�ی و ام ِای پالمل�ی
(.M.A در مطلب��ی با عنوان »اطمینان ب��ه ایکس بی آراِل برای 

گزارش��گری مال��ی« موضوعهای مطرح در اطمینان بخش��ی به 
اطاع��ات برچسب گذاری ش��ده بر پای��ه زبان ایکس ب��ی آراِل را 
مورد بحث قرار دادند و در همان سال، سریواستاوا و کوگان31 
(Srivastava & Kogan) الگ��وی پیش��نهادی خ��ود را ب��رای 

ادعاهای اصلی و فرعی مرتبط با س��ند مص��داق ایکس بی آراِل 
مطرح کردند که در شکل 2 به حضورتان تقدیم شده است. 

رهنموده��ای مراج��ع حرف��ه ای و دیدگاهه��ای منعک��س در 

پژوهش��های یادش��ده، مبن��ای معرف��ی چارچوب��ی نظ��ری برای 
اطمینان بخشی به مستندات مرتبط با ایکس بی آراِل از سوی ایفریم 
بوریتز (Efrim Boritz) و ُون گیون نو32 (Won Gyun No) در 
سال 2011 شد )شکل 3( که شخصاً فکر می کنم چارچوب مناسب 

و کاملی است؛ تا نظر شما چه باشد. 
ظاهراً کمی خس��ته ش��ده اید. پس بهتر اس��ت هر چه زودتر به 
سراغ مطالب کاربردی تر بریم. با یک فنجان چای دیگر موافقید؟ 
در جدولهای بعدی عوامل ریس��ک اس��ناد ایکس بی آراِل یا به 
عبارت دیگر آنچه می تواند در اس��ناد ایکس بی آراِل خطا باش��د، 
هم��راه با اقداماتی که حس��ابرس می تواند برای کس��ب اطمینان 
معقول از نبود آنها انجام دهد، به تفکیک هر یک از عناصر چارچوب 
یادشده، ارائه شده است. مندرجات این جداول می تواند راهنمای 
مناس��بی برای حس��ابرس هنگام ارائه خدمات اطمینان بخشی به 

اسناد ایکس بی آراِل باشد. 

کنترلهای داخلی

هدف حسابرسی: اطمینان از اینکه کنترلهای حاکم بر تهیه الحاقیه برای نظام طبقه بندی و اسناد مصداق به طور کارا و مؤثر عمل می کند.

اقدامات حسابرسیعوامل ریسک )اشتباههای محتمل(

اش��اعه اش��تباههای موجود در اس��ناد پای��ه ای )نظام 
طبقه بندی، الحاقیه ها و اسناد مصداق(.

1- آزمون طراحی و اثربخش��ی کنترلهای حاکم بر نگاش��ت کامل صورتهای مالی در نظام 
طبقه بندی، بر تهیه الحاقیه نظام طبقه بندی و بر برچسب زنیهای صورتهای مالی. 

2- آزمون طراحی و اثربخشی کنترلهای حاکم بر دسترسی مطمئن و قابل اتکای ذینفعان 
اطاعات به نظامهای طبقه بندی ارجاع داده شده در سند مصداق.

رعایت ضوابط

هدف حسابرسی: اطمینان از اینکه اسناد ایکس بی آراِل منطبق با ضوابط و قواعد حاکم بر زبان ایکس بی آراِل تهیه شده است.

اقدامات حسابرسیعوامل ریسک )اشتباههای محتمل(

• برقراری پیوندگاههای نامناسب بین عناصر و موجودیتهای داده ای.
• اشتباه در ِگرد کردن ارقام و نیز اشتباه در تعیین اعشار )به عنوان مثال، 
مش��خصه تعداد اعشار یک عدد اعشاری با دو رقم اعشار، با عدد صفر 

مقداردهی شود(.
• غفلت در ارزیابی مکرر اعتبار سند مصداق و الحاقیه نظام طبقه بندی.
• کوتاهی در ارائه اطاعات تفصیلی مشخص شده در نظام طبقه بندی.

1- ازریاب��ی انطب��اق س��ند مصداق با ویژگیه��ای ایکس ب��ی آراِل، با نظام 
طبقه بندی زیبنده ش��رکت و با ضوابط و مق��ررات موضوعه )مثل الزامات 

سازمان بورس(.
2- ارزیابی س��ازگاری نظام طبقه بندی مورد اس��تفاده با ضوابط و مقررات 

موضوعه و الزامات اباغی مقامات ناظر.
3- ارزیاب��ی الحاقی��ه نظ��ام طبقه بن��دی از جنب��ه انطباق با ش��رایط واحد 

گزارشگر و مقاصد گزارشگری.
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هدف حسابرسی: اطمینان از اینکه الحاقیه نظام طبقه بندی و اسناد مصداق، از تمام جنبه های بااهمیت با سوابق اطاعاتی و گزارشهای مرسوم 
منتشرشده از سوی واحد گزارشگر منطبق است.

اقدامات حسابرسیعوامل ریسک )اشتباههای محتمل(

• اش��تباه در عام��ت مقادی��ر )مقادی��ر مثب��ت در قالب اع��داد منفی و 
برعکس(.

• استفاده از عناصر حذف شده در نظام طبقه بندی.
• عطف دهی نامناسب و یا اشتباِه عناصر به یکدیگر.

• از قلم افتادن برخی عناصر مرتبط هنگام برچسب زنی.
• از قلم افتادن برخی عناصر مرتبط هنگام مقداردهی.

• بیان یک عنصر، با مقداری مغایر با مقدار ذکرش��ده برای آن در بیان 
قبلی.

• مقداردهی اش��تباه عناصر. اش��تباه در ِگرد کردن ارقام و نیز اشتباه در 
تعیین اعش��ار )به عنوان مثال، مشخصه تعداد اعشار یک عدد اعشاری 

با دورقم اعشار، با عدد صفر مقداردهی شود(.
• غفلت در ارزیابی مکرر نتایج بارگذاری مقادیر در سند مصداق.

1- آزمون تطبیق مقدار یک عنصر طبق سند مصداق با مقدار آن در منبع 
اصلی داده ها.  

2- حص��ول اطمین��ان از انطب��اق عناصر س��ند مص��داق با عناص��ر نظام 
طبقه بندی.

3- مقایسه مقادیر منعکس در سند مصداق با مقادیر متناظر در گزارشهای 
مرسوم منتشرشده.

4- حصول اطمینان از حذف نش��دن، تجمیع، جابجایی و تغییر داده های 
گزارشهای مرسوم منتشرشده هنگام تهیه سند مصداق.

5- ارزیاب��ی کفای��ت داده های توصیف کننده عناصر س��ند مص��داق برای 
دس��تیابی به مفاهیم پیش بینی ش��ده در نظام طبقه بن��دی و انطباق موارد 

افشا و جداول تفصیلی سند مصداق با الزامات مدنظر مقامات ناظر.

تناسب الگو

هدف حسابرس�ی: اطمینان از اینکه نظامهای طبقه بندی مبنای برچس��ب زنی به داده های مورد انتش��ار مناس��ب ش��رایط واحد گزارشگر است و 
به منظور تهیه اسناد مصداق، تهیه الحاقیه برای نظامهای مزبور اجتناب ناپذیر بوده است.  

اقدامات حسابرسیعوامل ریسک )اشتباههای محتمل(

• استفاده از عناصر منسوخ در نظام طبقه بندی.
• ایجاد یک عنصر جدید علی رغم کفایت عنصر استاندارد موجود.

• ایجاد یک عنصر جدید متناقض با عنصر استاندارد موجود.
• توسعه عناصر وابسته به یک رویداد استثنایی )عناصر یکبار مصرف(. 
• توس��عه عناصر با هدف تبعی��ت از یک الگوی مدرن نه به فراخور نیاز 

و ضرورت.
• انتخ��اب یک عنصر اس��تاندارد با درجه مقبولی��ت پایین به رغم وجود 

عنصر متعارفتر.
• استفاده از یک عنصر اس��تاندارد در حالی که به دلیل ویژگی داده مورد 

انتشار، تعریف یک عنصر جدید برای بیان آن ضروریست.

1- حص��ول اطمینان از به روزبودن نظام طبقه بندی مورد اس��تفاده و تأیید 
آن از سوی مرجع رسمی.

2- حص��ول اطمین��ان از مناس��بت و ضرورت الحاقیه تهیه ش��ده توس��ط 
شرکت.

3- ارزیابی تناسب برچسبها با ماهیت داده های مورد گزارش.
4- حص��ول اطمینان از این که الحاقیه دارای عناصری نباش��د که در نظام 

طبقه بندی استاندارد وجود دارد.
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هدف حسابرسی: اطمینان از اینکه سند مصداق صرفًا شامل اطاعات معتبر است.  

اقدامات حسابرسیعوامل ریسک )اشتباههای محتمل(

• گزارش مبلغ برای یک عنصر هنگامی که نباید مبلغی برای آن اعام 
شود و یا کًا نباید افشا شود.

• گزارش تکراری مبالغ.
1- تطبیق سند مصداق با گزارشهای مالی منتشرشده به صورت مرسوم.

رعایت یکنواختی

هدف حسابرسی: اطمینان از اینکه برای دوره های مختلف، یکنواختی در الحاقیه های نظام طبقه بندی و اسناد مصداق رعایت شده است.  

اقدامات حسابرسیعوامل ریسک )اشتباههای محتمل(

• اطاع��ات دوره ج��اری و اطاع��ات گزارش ش��ده در دوره مش��ابه 
س��ال قبل براس��اس الحاقیه هایی متف��اوت بر نظام طبقه بن��دی و یا با 

برچسب زنی های متفاوت در سند مصداق، ارائه شوند.
• گزارش تکراری مبالغ.

1- تطبیق سند مصداق با گزارشهای مالی منتشرشده به صورت مرسوم.
2- حصول اطمینان از یکس��انی عناصر س��ند مص��داق در دوره های مورد 
گ��زارش و نبود مغایرت نظام طبقه بن��دی و الحاقیه های آن در دوره های 

گزارشگری یادشده.

تمامیت

هدف حسابرسی: اطمینان از اینکه تمامی داده های مندرج در گزارشهای مرسوِم منتشرشده به طور رسمی، در سند مصداق هم منعکس شده و 
مغایرتی بین گزارشهای یادشده با سند مصداق وجود ندارد.

اقدامات حسابرسیعوامل ریسک )اشتباههای محتمل(

• از قلم افتادن برخی مقادیر یا موارد افشا در سند مصداق.
• برچسب زنی ناصحیح مبالغ کاهنده ای که در صورتهای مالی به صورت 

پرانتزی ارائه می شوند )مثل ذخیره مطالبات مشکوک الوصول(. 

1- تطبیق سند مصداق با گزارشهای مالی منتشرشده به صورت مرسوم با 
هدف کسب اطمینان از برچسب زنی تمامی عناصر داده ای که می بایست 

در سند مصداق منعکس شود.   
2- حص��ول اطمینان از اینکه س��ند مصداق دربردارن��ده تمامی داده هایی 

است که طبق ضوابط اباغی مراجع ناظر می بایست دارا باشد.

خدمات اطمینان بخشی در این عرصه باید دانش و تواناییهای 
خود نسبت به زبان ایکس بی آراِل را به طور مستمر ارتقا دهد تا 
همواره از اِشراف کافی نسبت به ساختار اسناد این زبان و قواعد 
حاک��م بر طراح��ی و تهیه آنها برخ��وردار باش��د و بتواند عوامل 
ریس��ک تهدیدکننده آنها را شناس��ایی کند. این مهم مس��تلزم 

بناب��ر آن چه ارائه ش��د، تص��ور می کن��م همه با ه��م به این 
جمعبندی رس��یده باش��یم که ات��کا به اطاعات منتشرش��ده از 
طریق اس��ناد ایکس بی آراِل بدون اطمینان بخش��ی ب��ه آنها از 
سوی حس��ابرس مس��تقل، ریس��کهای قابل توجهی را متوجه 
اس��تفاده کنندگان از این اس��ناد می کند. حس��ابرس ب��رای ارائه 
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برگزاری دوره های آموزشی مناسب از سوی جامعه حسابداران 
رسمی و س��ازمان حسابرسی اس��ت. هماهنگی تنگاتنگ بین 
ای��ن دو نه��اد حرف��ه ای و س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار در 
چگونگی جاری سازی گزارشگری بر پایه زبان ایکس بی آراِل، 
ضامن حفظ اعتماد س��رمایه گذاران به این س��ه نهاد کلیدی در 

امر نظارت بر بازار سرمایه خواهد بود. 
موفق باشید؛ همچنین عیدتان هم مبارک. 

پانوشتها:
1- Extensible Business Reporting Language
2- Taxonomy
3- Instance Document
4- از جمله ابزار فراهم ش��ده برای برچس��ب زنی داده ها و خواندن اسناد 
ایکس ب��ی آراِل نرم اف��زار دراگون ت�گ )Dragon Tag( و دراگون ویو 
ک��ه  اس��ت   )Rivet( ری وت  ش��رکت  محص��ول   )Dragon View(

می توانید از اینترنت دانلود کنید.

5- AICPA
6- XBRL International Consortium
 (Efrim Bortiz & Won 7- برداشت ش��ده از ط��رح بوریت�ز و ن�و

 Gyun No, 2009)
8- Assertions

9- بندهای 15 و 16 بخش 500 استانداردهای حسابرسی 
10- بن��د 3 اس��تاندارد حسابرس��ی 200، هدف و اصول کلی حسابرس��ی 

صورتهای مالی 

11- Taxonomy Extensions
12- Logical Errors
13- Syntax
14- Attribute
15- Linkbases

16- Definition Linkbase
17- Label Linkbase
18- Calculation Linkbase
19- Presentation Linkbase
20- Reference Linkbase
21- Start tag 
22- End tag
23- Schema
24- American Institute of Certified Public Accountants 
(AICPA), Interpretation No. 5,  AICPA, 2003 
25- PCAOB Staff Q&A, 2005  
26- The Assurance Working Group of XBRL 
International, AWG, 2006  
27- Assurance Engagements Other than Audits or 
Reviews of Historical Financial Information  
28- The AICPA issued Statement of Position, (SOP) 09-
1, AICPA, 2009  
29- Proposed Principles and Criteria for XBRL-
Formatted Information, AICPA Assurance Services 
Executive Committee - XBRL Assurance Task force, 
2011  
30- Plumlee R.D., Plumlee M.A., Assurance on XBRL 
for Financial Reporting, Accounting Horizons, 2008 
31- Rajendra P. Srivastava, Ernst & Young Professor and 
Director; Alexander Kogan, Department of Accounting 
and Information Systems  of Rutgers Business School 
32- Efrim Bortiz, University of Waterloo; Won Gyun No, 
Iowa State University 


