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امـروزه معامـالت رايانـه ای در بازارهـای پولـی و مالـی می تواند در 
لحظـه ای از زمـان صورت گيـرد و تقريباً همزمان بـودن تصميم گيری 
اسـتفاده كنندگان اطالعـات بـا اسـتفاده از اطالعـات مربـوط و قابـل 
اتـكا كـه به واسـطه عامـل گزارشـگری لحظـه ای و همزمـان بـا انجام 
معاملـه صـورت می گيـرد، نيـاز بـه رسـيدگی حسابرسـی همزمـان 
بـا رويدادهـا را ايجـاب كـرده اسـت. وجـود اينترنـت ايـن شـرايط را 
مـا،  زندگـی  جنبه هـای  تمـام  تقريبـاً  امـروزه  اسـت.  كـرده  مهيـا 
بـاالی  سـرعت  دارد،  رايانـه ای  بـا سيسـتم های  تنگاتنگـی  ارتبـاط 
انجـام معامـالت، حجـم بسـيار بـاال و تعـدد درخواسـت ها و نيازهای 
اطالعاتـی اسـتفاده كنندگان اطالعـات به سـادگی نشـان می دهد كه 
فنـون قديمـی حسابرسـی ديگـر موثـر و قابل اسـتفاده نيسـت و اين 
فنـون ديگـر نمی توانـد ضامن صحـت و تماميت معامالت انجام شـده 
در شـركت ها و اطمينان بخشـی بـه اسـتفاده كنندگان ايـن اطالعـات 
در قالب گزارشـگری مالی باشـد. در دنيای امروز، حسابرسـی سـنتی 
به علـت تغييـر محيـط اقتصـادی و بسـترهای اطالعاتـی جديـد بـه 
شـدت تحـت تاثيـر قـدرت و قابليت هـای روزافـزورن سيسـتم های 

فنـاوری اطالعاتـی قـراردارد )پاكـروان،1391(.

امـروزه اسـتفاده از اينترنـت و مرورگرهـای اينترنتـی، ايـن امـكان 
در  آناليـن  صـورت  بـه  مالـی  تاگزارش هـای  آوردنـد  وجـود  بـه  را 
دسـترس باشـد. نظـر بـه اينكـه ارائـه اطالعـات معتبـر و بـه موقع و 
قابـل مقايسـه برای حمايـت از سـرمايه گذاران برای كمک بـه فرآيند 
تصميم گيـری و همچنيـن داشـتن بازار سـرمايه كارا، مهم اسـت، اين 
هـدف بـا پيدايـش فناوری هايـی ماننـد اينترنـت و خدمـات مرتبـط 
چـون گزارشـگری آناليـن از طريـق وب ممكـن شـده اسـت )باقريان 

كاسـگری،1386(. 
گزارشـگری مالـی تحـت وب وبـه طـور خاص،زبـان گزارشـگری 
كسـب وكارتوسـعه پذيـر)XBRL()1( انقـالب جديـدی در زنجيـره 
كسـب  گزارشـگری  زبـان  اسـت.  كـرده  ايجـاد  اطالعـات  عرضـه 
اينترنتـی و تحـت شـبكه  و كار توسـعه پذيـر، زبـان گزارشـگری 
جهانـی وب اسـت و رونـد و شـيوه جديـدی از گزارشـگری مالـی 
را ارائـه می كنـد. هـدف از بـه كار گيـری ايـن زبـان جديـد در بـازار 
سـرمايه، گزارشـدهی يكسـان صورت هـای مالـی و كمک بيشـتر به 
شركت هاسـت  مالـی  صورت هـای  و  اطالعـات  كننـدگان   اسـتفاده 

)شيپوريان و احمدی، 1388(.



75

شماره سی و چهارم 
تابستان 1395

سيسـتم اطالعـات حسـابداری شـركت ها بـا اسـتفاده از فنـاوری 
اطالعـات و جنبه هايی از آن به ويژه حسـابداری تحت وب، زمينه ای را 
فراهم می آورد تا سيسـتم مالی يكپارچه شـركت به صورت مسـتقيم 
بـه اينترنـت وصـل شـده و اسـتفاده كننـدگان اطالعات حسـابداری 
بـدون هيچگونـه محدوديـت زمانـی و مكانـی در هـر نقطـه از جهان 
بتواننـد به وب سـايت شـركت مراجعـه كرده و هر لحظـه صورت های 
مالـی را بـا آخريـن تغييـرات بـر روی صفحـات وب مشـاهده كننـد، 
تجزيـه و تحليـل كننـد و نيـاز به چـاپ و توزيع صورت هـای مالی آن 
هـم فقـط در پايان سـال مالـی بر طرف گـردد )خرم آبـادی، 1387(.

 بسـياری از شـركت ها در تـالش هسـتند كـه توان نفـوذ اطالعات 
مالـی خـود را از طريـق وب سـايت شـركت و ارائـه ايـن اطالعـات 
بـه كاركنـان، سـرمايه گذاران، و تحليـل گـران مالـی افزايـش دهنـد. 
زبـان گزارشـگری كسـب و كار توسـعه پذير ايجـاد شـد تـا ابـزار موثر 
و كارآمـد بـرای تهيـه و تبـادل اطالعات مالـی در اينترنـت در اختيار 

كاربـران قـرار دهد)عرب مـازار يـزدی، 1385(. 

)XBRL( زبان گزارشـگری کسب و کار توسعه پذیر
زبان گزارشـگری كسـب و كار توسـعه پذير، نوعی زبان گزارشگری 
زبـان  چارچـوب  دارد.  گسـترش  قابليـت  كـه  اسـت  كار  و  كسـب 
گزارشـگری كسـب و كار توسـعه پذير مبتنـی بـر زبـان نشـانه گذاری 
توسـعه پذير )XML()2( اسـت، كه در زنجيره عرضه اطالعات كسـب 
وكار جهانـی بـرای ايجـاد، تبديـل، و تجزيه و تحليل اطالعات كسـب 
وكار اسـتفاده می شـود. يـک نـوع فنـاوری اسـت كـه می توانـد دقت، 
درسـتی، كارايـی و شـفافيت گزارشـگری مالـی را افزايـش دهـد. در 
واقـع يـک زبـان گزارشـگری اسـت كه ريشـه در زبـان نشـانه گذاری 
توسـط  مالـی  گزارشـگری  بـرای  منحصـراً  ولـی  دارد  توسـعه پذير 
انجمـن حسـابدارن رسـمی آمريكا طراحی شـده اسـت. كاربـرد زبان 
گزارشـگری كسـب و كار توسـعه پذير بـه سـال 1999 بـر می گـردد. 
در آن زمـان 12 سـازمان از آن اسـتفاده می كردنـد، ولـی در حـال 
حاضـر 250 سـازمان جهانـی در بيـش از 30 كشـور آن را بـه كار 
می برنـد. و روز بـه روز بـر تعـداد سـازمان های اسـتفاده كننـده از آن 
افـزوده می شـود. زبـان گزارشـگری كسـب و كار توسـعه پذير برنامـه 
اسـتاندارد بـرای حذف كـردن سـاختار و اصطالحات ناسـازگار و يک 
روش جـاری در فنـاوری اسـت كـه به عنـوان زبان گزارشـگری واحد 
تجـاری مورد اسـتفاده قـرار می گيرد و قابليت گسـترش دارد. در زبان 
گزارشـگری كسـب و كار توسـعه پذير چارچوب اسـتاندارد های مربوط 
بـه گزارشـگری در نـرم افزار های مربـوط طراحی می شـود تا اطالعات 
مربـوط بـه واحـد تجاری را بـرای گزارشـگری الكترونيكی پـردازش و 

عرضـه كند )بـزرگ اصـل، 1385(. 
زبـان گزارشـگری كسـب و كار توسـعه پذير در واقـع اقتباس حرفه 
مالـی از زبان نشـانه گذاری توسـعه پذير برای گزارشـگری مالی اسـت. 
در زبـان گزارشـگری كسـب و كار توسـعه پذير بـه تمـام داده هـای 
مالـی بـر چسـب هايی زده می شـود كـه آن هـا را بـه عنـوان دارايـی، 
بدهی، سـرمايه، سـود و زيان و غيـره از هم متمايز می سـازد. بنابراين 
كاربـران می تواننـد به آسـانی، داده هـا را همراه با برچسـب هايی مثل 
وجـوه نقد اسـتخراج يا تغيير شـكل دهنـد، و به كمک نـرم افزار های 

كاربـردی تحليلـی، تجزيه تحليل كننـد )خرم آبـادی، 1387(.
زبـان گزارشـگری كسـب و كار توسـعه پذيـر، زبـان گزارشـگری 
اينترنتی و تحت شـبكه جهانی وب اسـت كه در اين زبان صورت های 

مالی واحدهای تجاری براسـاس اشـكال خاصی تهيه و در اينترنت در 
اختيـار اسـتفاده كننـدگان قرار می گيـرد، اين زبان در سراسـر جهان 
مشـترک بـوده و امـكان تغييـر و پـردازش اطالعات نيز در آن ميسـر 
اسـت. زبـان گزارشـگری كسـب و كار توسـعه پذير رونـد و شـيوه ای 
جديـد در گزارشـگری مالـی را ارائه می كنـد، هـدف از بكارگيری اين 
زبـان جديـد در بازار سـرمايه، گزارشـدهی يكسـان صورت هـای مالی 
و كمـک بيشـتر به اسـتفاده كننـدگان اطالعـات و صورت هـای مالی 
شركت هاسـت. زبان گزارشـگری كسـب و كار توسـعه پذير مغايرتی با 
اسـتانداردهای حسـابداری نـدارد و فرصتـی را بـرای جهانـی كردن و 
بين المللـی شـدن بازارهای سـرمايه ايجاد كرده و زمينـه را برای ورود 
شـركت ها بـه بازارهـای بين المللـی فراهم می سـازد. برخـی معتقدند 
كـه اسـتفاده از زمـان زبـان گزارشـگری كسـب و كار توسـعه پذيـر، 
موجـب يكنواخـت شـدن محتوايگزارش های مالی خواهد شـد )ثقفی 

و همـكاران، 1384(. 
اسـتفاده كننـدگان اطالعـات كسـب و كار، بـا اسـتفاده از زبـان 
گزارشـگری كسـب و كار توسـعه پذير نيـازی بـه تبديـل اطالعـات 
كسـب و كار از شـكلی بـه شـكل ديگـر ندارنـد و ايـن امـر باعـث 
افزايـش سـرعت گزارشـگری می شـود، اطالعـات وگزارش هـای قابل 
اتكاتـر، كارآتـر و قابـل دسـترس خواهد شـد و ارائـه صورت های مالی 
در سـطح بين المللـی را تسـهيل می بخشـد )شـيپوريان و احمـدی، 

 .)1388
زبـان  از  كاربـردی  توسـعه پذير  كار  و  كسـب  گزارشـگری  زبـان 
رايانـه ای زبـان نشـانه گذاری توسـعه پذير و خـاص گزارشـگری مالـی 
تجـاری اسـت كـه در حرفـه مالـی می توانـد بـرای ورود اطالعـات به 
سيسـتم، از سـوی منتشـر كننـده مـورد اسـتفاده قـرار گيـرد، ايـن 
راهـكار بـه شـركت ها ايـن امـكان را می دهـد تـا اطالعات خـود را به 
اسـتفاده كنندگان به شـكل اسـتاندارد گـزارش كننـد. در حقيقت به 
گفته بسـياری از صاحب نظران حرفه، زبان گزارشـگری كسـب و كار 
توسـعه پذير چنـد شـكاف عمـده در فرآينـد جمـع آوری، طبقه بندی 
و گـزارش اطالعـات مالـی را بين سيسـتم های تجاری حـذف كرده و 
موجـب بهبـود فوق العـاده ای در كيفيت اطالعات می شـود )ميربلوک 

و انوشـه، 1392(. 
مأموريـت زبـان گزارشـگری كسـب و كار توسـعه پذيراسـتاندارد 
كـردن  زبـان  يـک  و  زدن  برچسـب  نوعـی  بـه  و  داده هـا  كـردن 
اطالعـات مالـی اسـت. هنگامـی كـه اطالعـات، اسـتاندارد شـوند و 
در رايانـه قـرار گيرنـد امـكان اسـتفاده از اين اطالعات بـرای مقاصد 
مختلـف امكان پذيـر اسـت. در آينـده نزديـک همـه بـه سـوی زبان 
گزارشـگری كسـب و كار توسـعه پذير خواهنـد رفـت زيـرا نخسـت 
ايـن امـكان فراهـم می شـود كـه يـک بـار داده هـا وارد شـوند اما به 
دفعـات مورداسـتفاده قرار گيرد وهمچنين زبان گزارشـگری كسـب 
و كار توسـعه پذير مزيت هـای ديگـری چـون افزايـش دقـت، فراهـم 
آمـدن امـكان تحليلگـری بهتر و آسـان تر، كاهش هزينه هـا، افزايش 
سـرعت و يكپارچه سـازی اطالعـات در سـطح جهانـی را بـه دنبـال 
دارد. هنـر زبـان گزارشـگری كسـب و كار توسـعه پذير اين اسـت كه 
بـا استاندارد سـازی بيـن متـن و محتـوا يـا زمينـه هماهنگـی ايجاد 
براسـاس  و  می شـود  كدگـذاری  اطالعـات  كـه  هنگامـی  می كنـد. 
اطالعـات  ايـن  می شـود،  طبقه بنـدی  بين المللـی  اسـتانداردهای 
بـرای تمـام دنيـا، قابـل فهـم و دسـترس اسـت و امـكان حضـور 
سـرمايه گذاران خارجـی را در بـازار فراهـم خواهـد كـرد. پيوسـتن 
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بـه IFRS)3( بـه عنوان پيش نياز اسـتقرار زبان گزارشـگری كسـب 
و كار توسـعه پذير مطـرح اسـت )پوريانسـب و اسـكندری، 1392(.
ماننـد اسـتانداردهای حسـابداری كـه مديـران مالـی را هدايـت 
می كننـد تـا معامـالت كسـب و كار را حسـابداری و اطالعـات مالـی 
كار  و  كسـب  گزارشـگری  زبـان  اسـتانداردهای  كننـد،  گـزارش  را 
توسـعه پذير نيـز مديـران را هدايـت می كننـد كـه چگونـه اطالعـات 
مالـی را بـه صـورت اسـتاندارد و الكترونيكی گزارش كننـد )كاپزولی، 
2007(. زبـان گزارشـگری كسـب و كار توسـعه پذير ايجـاد شـد تا به 
عنـوان يـک اسـتاندارد گزارشـگری شـركت ها در اينترنـت عمل كند 
)برگـرون، 2003، بوريتـز و نـو، 2003(. زبـان گزارشـگری كسـب و 
كار توسـعه پذيررويكـرد اسـتاندارد جهانی اسـت كه تبـادل اطالعات 
كسـب و كار و بـه خصـوص گزارشـگری مالـی را در سراسـر جهـان 
متحـول سـاخته و پياده سـازی و پذيـرش زبـان گزارشـگری كسـب 
و كار توسـعه پذيـر، در سـطح جهانـی از سـوی كشـورهای مختلـف 
بـه سـرعت رو بـه افزايش اسـت )پوريـا نسـب و اسـكندری، 1392(. 
در دسـامبر 2002 در بـورس نيويـورک تصويـب شـد كـه از زبـان 
گزارشـگری مالـی توسـعه پذير بـرای انتشـار اطالعات اسـتفاده شـود 
بـرای دريافتگزارش هـای شـركت ها  اسـتاندارد  ايـن  از  و همچنيـن 
اسـتفاده شـود و انطباق با آن از سـال 2005 الزامی اسـت. استفاده از 
اين اسـتاندارد در بورس نزدک از سـال 2004 به صورت رسـمی آغاز 

گرديـد )باقريـان كاسـگری، 1386(.
 شـايان ذكـر اسـت، در سـند اسـتراتژی توسـعه بـازار سـرمايه 
ايـاالت متحـده برای سـال های 2004 تـا 2009 اسـتفاده از داده های 
اسـتاندارد مانند زبان گزارشـگری كسـب و كار توسـعه پذير به عنوان 

يكـی از بند هـای اساسـی در نظـر گرفته شـده اسـت.
در اكتبـر سـال 2004 نيـز كميتـه بـورس اروپـا)4( تصويـب كـرد 
كه از سـال 2005 اسـتفاده از شـكل اسـتاندارد در انتشـارگزارش های 

شـركت ها اجبـاری شـود )باقريـان كاسـگری، 1386(. 
چنانچـه كشـوری خـود را بـا پيشـرفت های فنـاوری وفـق ندهـد 
و بـه ايـن مـوج شـتابان و فراگيـر نپيونـدد، در آينـده ای نـه چندان 
دور، در رقابـت بين المللـی بـه حاشـيه رانده خواهد شـد و بسـياری 
از فرصت هـای كسـب و كار را بـه سـود ديگران از دسـت خواهد داد 

)ميرمجربيـان و شهشـهانی، 1385(.

 شرکت ها چگونه می توانند مسـتندات مبتنی برزبان گزارشگری 
کسـب و کار توسعه پذیرتولید کنند؟

هرشـركت بـا توجه به نيازهای خـود می تواند ازراهها و مسـيرهايی 
اسـتفاده كنـد كه بـرای توليد مسـتندات مبتنـی برزبان گزارشـگری 
كسـب و كار توسـعه پذير وجـود دارد، اسـتفاده كنـد. ازجملـه درحال 
حاضـر، محصـوالت نـرم افـزاری مناسـبی درحـال توليـد اسـت كـه 
می توانـد جـدول داده هـا وحسـاب های مالی را به سـاختارهای مبتنی 
برزبان گزارشـگری كسـب و كار توسـعه پذير تبديل كند و يا اطالعات 
پايـگاه داده هـای حسـابداری رامـی توان بـدون نيازبـه نـرم افزارهای 
حسـابداری بـه شـكل زبـان گزارشـگری كسـب و كار توسـعه پذير 

كرد)شـفيعی،1390(.  استخراج 

ازچه نوع پایگاه داده ای برای تعامل با مسـتندات زبان گزارشگری 
کسـب و کار توسعه پذیر می توان استفاده کرد

بـا توجـه به اينكه اسـتانداردزبان گزارشـگری كسـب و كار توسـعه 
پذيربـرای تبـادل اطالعـات ميـان برنامـه اسـت، هيـچ الزامـی بـه 
اسـتفاده از پايـگاه داده خاص، بكارگرفتـن روش فرآيندی ويامعماری 
ذخيره سـازی مشـخصی نيسـت. لذا هربرنامـه ای می تواند ازهرشـكل 
مناسـب ودلخـواه خودبـرای ذخيـره داده هـا اسـتفاده كـرد وسـپس 
درهنـگام انتقـال اطالعـات، آنها را درقالب زبان گزارشـگری كسـب و 

كار توسـعه پذير داخـل ياخـارج كند)شـفيعی،1390(. 

آوری وگزارشگری داده ها  جمع 
بـا اسـتفاده اززبـان گزارشـگری كسـب و كار توسـعه پذير توليـد 
می تواننـد  سـازمانی،  وگزارش هـای  مالـی  داده هـای  كننـدگان 
فرآينـد جمـع آوری داده هايـی كـه ازبخش هـای مختلـف سـازمانی 
وياسيسـتم های حسـابداری متفـاوت، توليد می شـوند را به شـكلزبان 
وعمليـات  كننـد  تبديـل  توسـعه پذير  كار  و  كسـب  گزارشـگری 
يكپارچه سـازی را سـريع، ارزان وكارآمـد، بـه انجـام رسـانند. هنگامی 
كه تمام داده هابه شـكلزبان گزارشـگری كسب و كار توسعه پذير جمع 

XBRL

 

 شکل شماره )1( : استفاده از استاندارد زبان گزارشگری کسب و کار توسعه پذیر 
به عنوان یکی از بندهای اساسی در سند استراتژی
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آوری شـده اند انـواع مختلفی ازگزارش هـای مورد نياز نيـز قابل توليد 
خواهنـد بـود، بخـش مالـی شـركت می توانـد انواعگزارش هـای مورد 
نيـازرا بـه سـرعت وروشـی قابل اعتمـاد تهيه كنـد )شـفيعی،1390(.

تحلیل ها  و  تجزیه  و  استفاده 
بـه دليـل اسـتفاده از سـاختار مشـخص وبكارگيـری روش هـای 
اعتبارسـنجی داده هـا درهنـگام توليـد مسـتندات، وجـود خطاهـای 
اطالعاتـی به سـرعت قابل آشكارشـدن اسـت وكاربرانی كـه دريافت 
كننده زبان گزارشـگری كسـب و كار توسـعه پذير هسـتند می توانند 
بـدون صـرف انـرژی وزمان زيـاد ازآن بهـره برند )شـفيعی، 1390(. 

فواید و مزایای اسـتفاده از زبان گزارشگری کسب و کار توسعه پذیر 
درسازمان ها

تمـام سـازمان ها می تواننـد از مزايای به كار گيری زبان گزارشـگری 
كسـب و كار توسـعه پذير در اجـرای وظايـف سـازمانی و مالـی بهـره 
برنـد. بطـور كلـی مزايـای اسـتفاده از زبـان گزارشـگری كسـب و كار 

توسـعه پذير را می تـوان در مـوارد زيـر خالصـه كـرد: 
1- امكان انتقال اطالعات به شكل زنده

از رده بنـدی واحـد اطالعاتـی و حـذف مشـكالت  2- اسـتفاده 
اطالعـات مفاهيـم 

3- امكان دسترسی ارقام توسط كاربر
4- افزايش قابليت مقايسهگزارش های مالی

5- قابليت تطابق با پهنه وسيعی از نيازمندی های متفاوت
6- دسترسـی سـريع به انـواع اطالعات موجـود در طبقه بندی های 

شده تعريف 
7- امـكان ذخيره سـازی داده هـا توسـط دريافـت كننـده و انجـام 

عمليـات محاسـباتی بعـدی روی آن هـا
8- امكان داد و ستد اطالعات مالی بين سيستم های مختلف

9- امـكان اسـتفاده از نـرم افزار هـای هوشـمند تحليلگـر مالـی 
مبتنـی بـر دريافـت مسـتقيم اطالعـات از شـركت ها از آنجايـی كـه 
زبـان گزارشـگری كسـب و كار توسـعه پذيـر، توسـعه پذير و منعطف 
اسـت، قابليـت تطابـق بـا پهنـه وسـيعی از نيازمندی هـای متفـاوت 

را دارد. همگـی شـركت كننـدگان در زنجيـره تأميـن 
اطالعـات مالی،اعـم از تهيـه كنندگان،انتقـال دهندگان 
و كاربـران داده هـای سـازمانی می تواننـد از مزايـای آن 

بهـره برند)عـرب مـازار يـزدی،1383(.
از مهمتريـن مزايـای ايـن زبـان جديـد گزارشـگری 
تهيـه  هزينـه  كاهـش  و  امـن  نسـبتاً  محيـط  ايجـاد 
نيـز  حسـابداری  حرفـه  بنابرايـن  اسـت،  اطالعـات 
جديـد  الكترونيكـی  گزارشـگری  محيـط  بـا  بايـد 
ابـزار الزم  همگامـی كنـد رهنمودهـا، اسـتاندارد ها و 
را بـرای تهيـه كننـدگان و حسابرسـانی فراهـم آورد 
ارتبـاط هسـتند الكترونيكـی در  ايـن اسـناد  بـا   كـه 

)بوريتز و نو، 2008(.
زبـان گزارشـگری كسـب و كار توسـعه پذير از طريق 
ارسـال  و  ناسـازگار  گزارشـگری  قالب هـای  حـذف 
قالب هـای گزارشـگری سـازگار، هزينه هـای مربـوط بـه 
تهيـه و تحليل اطالعات را كاهـش می دهد)وبر،2003(. 

گزارشگری  زبان  حسابرس   ویژگی های 

)XBRL(توسعه پذیر کار  و  کسب 
از فرض هـای بديهـی رفتـاری در حسابرسـی، داشـتن صالحيـت 
اسـت.  حسابرسـی  عمليـات  انجـام  در  كافـی  تجربـه(  و  )مهـارت 
ويژگی هـای  و  رايانـه ای  اطالعاتـی  سيسـتم های  وجـود  فـرض  بـا 
زبان هـای  به عنـوان  كـه  مالـی  گزارشـگری  نويـن  سيسـتم های 
گزارشـگری توسـعه پذير مطـرح هسـتند، ايـن امـر بديـن معناسـت 
كـه حسابرسـان بـرای حسابرسـی ايـن سيسـتم ها در زمينـه فناوری 
اطالعـات مهـارت كافـی دارنـد. ايـن جـای شـک دارد كه آيـا آنها در 
حـال حاضـر دارای چنيـن مهارت هايـی باشـند. پيشـرفت فنـاوری 
اطالعـات و خطـر دسـتكاری اطالعات با اسـتفاده از آن ممكن اسـت 
از توانايـی حرفه ای حسابرسـی پيشـی بگيـرد و حسابرسـان نتوانند از 
عهـده آن برآينـد. مشـكل اشـتباهات و تقلبـات رايانـه ای مربـوط بـه 
حسابرسـان اسـت و بـر كيفيت صورت هـای مالی حسابرسی شـده اثر 
می گـذارد. اگـر حسابرسـان به صـورت اثربخـش، قـادر به حسابرسـی 
سيسـتم های فنـاوری اطالعـات نباشـند، دانـش تخصصـی آنهـا در 
مـورد اصـول پذيرفته شـده حسـابداری و قوانيـن مربوطـه بـی ارزش 
در  را  خـود  حسابرسـی  بايـد  حسابرسـان  بنابرايـن  بـود.  خواهـد 
سيسـتم های اطالعاتـی صاحبـكار بـه نحـوی برنامه ريـزی كننـد كه 
شـامل سيسـتم های فناوری اطالعات نيز باشـد. بنابراين حسابرسـان 
نـه تنهـا بايـد مهارت هـای فنـاوری اطالعـات را دارا باشـند، بلكـه 
بايـد در مهارت هـای فنـاوری اطالعـات متخصـص باشـند تـا از عهده 
وضعيت هـای مختلـف حسابرسـی برآينـد )چمبـرز و كـورت 1991(.
بـا  را مطابـق  بايـد ريسـک های حسابرسـی  آنهـا  ترتيـب  بديـن 
عـدم اطمينان هـای موجـود در محيـط فنـاوری اطالعـات ارزيابـی 
كننـد، مخصوصـاً عـدم اطمينان هايـی كـه مربـوط بـه كنترل اسـت. 
آنهـا همچنيـن بايـد عمليـات حسابرسـی  را بـا توجـه بـه هزينه های 
روش هـای  از  اسـتفاده  به وسـيله  اثربخشـی  و  كارايـی  حسابرسـی، 

حسابرسـی مربـوط بـه كامپيوتـر بهبـود بخشـند.

)XBRL( آیین رفتار حرفه ای در گزارشـگری کسب و کار توسعه پذیر
تدويـن آييـن رفتـار حرفـه ای يـا توسـعه و درج مفاهيـم جديـد 
در آييـن رفتـار حرفـه ای، شـايد ضرورتی ديگـر را بـرای به كارگيری 
پذيـردر  توسـعه  كار  و  كسـب  گزارشـگری  زبـان 
تعييـن  بـا  امـر  ايـن  و  ايجـاب می كنـد  سـازمان ها 
حدود و مسـئوليت ها و وظايف شـركت، حسابرسـان 
و اسـتفاده كنندگان اطالعـات مالی اسـت كـه از اين 
بابـت چندگـروه در قبال گزارشـگری تجـاری و مالی 
و آييـن رفتـار حرفـه ای مربـوط مسـئوليت دارنـد. 
البتـه، ميـزان مسـئوليت هـر گـروه بايـد در قبـال 

اطالعـات گـزارش شـده در وب مشـخص باشـد.
بـورس:  در  پذیرفته شـده  شـرکت های   -1
ايـن شـركت ها بايـد رفتـار حرفـه ای را به طـور كامل 
رعايـت كننـد و داليـل انحـراف خـود از آييـن رفتار 
حرفـه ای را ذكـر كننـد و وبـگاه )سـايت( خـود را 
طـوری طراحـی كننـد تـا بيـن گزارشـگری تجـاری 
مربـوط بـه سـرمايه گذاران و سـاير عناويـن تمايـز 

وجـود داشـته باشـد.
2- حسابرسـان: حسابرسان بايد اطمينان حاصل 
كننـد كـه صاحبـكاران اطالعـات حسابرسی شـده و 

XBRL

حسابرسان باید حسابرسی 
سیســتم های  در  را  خــود 
بــه  صاحبــکار  اطاعاتــی 
ــد  ــزی کنن ــوی برنامه ری نح
کــه شــامل سیســتم های 
فنــاوری اطاعــات نیز باشــد  
بنابرایــن حسابرســان نــه 
مهارت هــای  بایــد  تنهــا 
دارا  را  اطاعــات  فنــاوری 
در  بایــد  بلکــه  باشــند، 
فنــاوری  مهارت هــای 
اطاعــات متخصــص باشــند 
تــا از عهــده وضعیت هــای 
مختلــف حسابرســی برآینــد
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نشـده خـود را متمايـز كـرده و آنها بايـد همچنين رعايـت آيين رفتار 
حرفـه ای توسـط صاحبـكار را تاييد كننـد و در صورت انحـراف از آن، 
موضـوع را در گـزارش خـود توضيـح دهنـد. آنهـا همچنيـن به طـور 
مسـتمر در وبگاه شـركت ها در خصوص تغييرات اساسـی اطالعات در 
فاصلـه بيـن دو حسابرسـی نظارت كننـد و اگر تغييرات باعث شـود تا 
اعتبار گزارش حسابرسـی مخدوش شـود حسـابرس نيـز بايد گزارش 

خـود را اصـالح كند.
3- اسـتفاده کنندگان: اسـتفاده كنندگان بايـد در زمينـه امـور 
تجـاری و حسـابداری دانش كافی داشـته باشـند و قبـل از هر اقدامی 
وبـگاه را به دقـت بررسـی كنند. اگر مشـكلی در وبگاه پيدا شـد، مانند 
وجـود داده هـای ناقـص يـا نادرسـت، آن را بـه مديريـت وبـگاه اطالع 

دهند.)پاكروان،1391(

حسابرسـی و زبان گزارشگری کسب و کار توسعه پذیر
حسابرسـان  كـه  هسـتند  اعتمـاد  قابـل  وقتـی  مالـی  اطالعـات 
مسـتقل بـا بررسـی فرآيندهـای ايجـاد اطالعـات مربـوط در تطابق با 
اسـتانداردها، آن را تائيد كنند. در گزارشـگری الكترونيكی حداقل دو 

روش بـرای ارائـه اطالعـات غيرقابـل اعتمـاد وجـود دارد: 
1- شـركت ممكن اسـت اطالعات حسابرسی نشـده 
اطالعـات  بيـن  يـا  دهـد  قـرار  خـود  سـايت  در  را 

كنـد. برقـرار  ارتبـاط  نشـده  و  حسابرسی شـده 
2- شـركت ها ممكـن اسـت اطالعـات نادرسـتی در 
زمينـه عملكـرد عملياتـی و وضعيت هـای منتشـر و از 
ايـن طريق ريسـک را از شـركت بـه اسـتفاده كنندگان 

منتقـل كنند.
گزارشـگری  در  حسابرسـی  ديـدگاه  از  همچنيـن 
مالـی الكترونيكـی، ريسـک های متعددی وجـود دارد، 
به طوری كـه در حسابرسـيگزارش های مالـی )چاپـی(، 
روش سـنتی، حسابرسـان در قبـال رويدادهـای پس از 
تاريـخ ترازنامـه تـا تاريخ گزارشـگری و حتی تـا زمانی 
تعهـد دارنـد كهگزارش هـای آنهـا معتبـر اسـت. ايـن 
نظـارت معمـوالً از طريـق بـه هنـگام رسـانی گـزارش 
قبـاًل  كـه  حسـاب هايی  تغييـر  از  پـس  حسابرسـی 
حسابرسـی شـده صـورت می گيـرد. در ايـن شـرايط، 
ارائـه گـزارش حسابرسـی در سـايت شـركت ها دليلـی 

بـر صحت آنها نيسـت چـون روش های زيـادی برای مخـدوش كردن 
فايلهـای اطالعاتـی مذكـور در اينترنـت وجـود دارد و حتـی ممكـن 
اسـت از گـزارش حسابرسـی موجـود در سـايت شـركت بـرای اعمال 
امضـای  سيسـتم های  وجـود  چـه  اگـر  شـود.  اسـتفاده  فريبكارانـه 
ديجيتـال در بازارهـای مالـی تا حـدودی امنيت اين فرآينـد را تقويت 
می كنـد، ليكـن به عنوان يكی از ريسـک های اسـتفاده كنندگان از اين 
اطالعـات و حـدود مسـئوليت حسابرسـان از ايـن بابت مطرح اسـت، 
چـون سيسـتم های سـنتی گزارشـگری مالـی بـرای تأميـن نيازهای 
اطالعاتی اسـتفاده كنندگان كافی نيسـت. لذا گزارشـگری الكترونيكی 
گسـترش يافته اسـت و پيدايش سيسـتم جديد گزارشگری روش های 
موجـود حسابرسـی سـاالنه بـرای اسـتفاده كنندگان مربـوط نخواهـد 
بنابرايـن، حرفـه حسابرسـی، مسـير واكنـش و همگن سـازی  بـود. 
خـود در ايـن جريـان با ايـن تغييـرات را احسـاس كرده اسـت. هلمز 
و مانسـيو)1980( ده فنـاوری را بررسـی و اعـالم كـرده اسـت كـه 

كميتـه فرعـی حسابرسـی رايانه ای انجمن حسـابدارن رسـمی امريكا
AICPA)5( برای حسابرسـيگزارش های مالـی الكترونيكی ارائه كرده 

اسـت، آنهـا را بـه سـه گـروه عمده تقسـيم كرده اسـت: 
1- حسابرسـی فنـاوری اطالعـات مهمتريـن فنـاوری مربـوط بـه 

حسابرسـی آينـده اسـت.
2- فناوری اطالعات.

3- فناوری مربوط به شركت های خاص.
به نظـر وبرسـی و گـری)1990(، تنهـا انجمن حسـابداران رسـمی 
امريـكا، مسـئول تدويـن مقـررات مربـوط بـه گزارشـگری مالـی در 
اينترنـت اسـت و تحقيقـات در كشـورهای پيشـرفته نشـان می دهـد 
كه حسابرسـان و حسـابداران رسـمی برای تدوين مقررات بـرای ارائه 
اطالعـات در وب اهميـت زيـادی قائلنـد. در حـال حاضـر، پروژه هايی 
بـرای تدويـن چارچـوب نظری بـرای حسابرسـی گزارشـگری تجاری 
الكترونيكی )پيوسـته( در دسـت اجراسـت. شـيلد )1998( فناوری و 
شـرايط سـازمانی الزم بـرای تغييـر از روش های حسابرسـی پيوسـته 
به  سـوی حسابرسـی پيوسـته مسـتقيم از راه دور)حسابرسی مستمر( 
را بـر شـمرد. مهمتريـن آن دسترسـی مسـتقيم حسابرسـان به ثبت 
رايانـه ای صاحبـكاران اسـت.از ديگـر ويژگی هـای مربـوط عبارتنـد 
از سيسـتم توليـد اطالعـات معتبـر، خـودكار كـردن 
فرآينـد حسابرسـی، ارتبـاط مسـتقيم بيـن  مؤسسـه 
هنـگام،  بـه  گزارشـگری  صاحبـكار،  و  حسابرسـی 
به كارگيـری فنـاوری اطالعـات اسـت. شـيلد)1998( 
پيش بينـی كـرده اسـت كـه كار حسابرسـی از تمركـز 
بـر درج انصـاف در صورت هـای مالـی به سـوی تعيين 
درجـه انصـاف روش هـا و فرآينـد مـورد اسـتفاده برای 
توليـد و ارائـه داده هـا به اسـتفاده كنندگان سـوق پيدا 
می كنـد. امـا در ايـن خصوص اين سـئوال وجـود دارد 
كـه آيـا گـزارش حسابرسـی بايد مسـتقيماً و هميشـه 
در دسـترس اسـتفاده كنندگان قرار داشـته باشـد؟ و يا 
اينكـه در صورت تقاضـای اسـتفاده كنندگان در اختيار 

آنهـا قـرار گيرد؟
در جـواب ايـن سـئوال بايـد گفـت بـه هـر حـال 
گـزارش حسابرسـی بايـد دارای تاريـخ دسترسـی بـه 
اسـتفاده كنندگان باشـد و در حـال حاضـر، جايگزينی 
برايگزارش هـای نوشـتاری حسابرسـی مسـتقل وجـود 
نـدارد، چـون اطالعـات الكترونيكی ممكن اسـت قبل يا بعد از ارسـال 
يا در مرحله وارد كردن اطالعات مخدوش شـود. لذا اسـتفاده كنندگان 
بـرای اطمينـان از صحـت داده هـای ارائه شـده در گزارش شـركت ها، 
بايـد از طريـق ارتبـاط بـا پايـگاه اطالعاتـی EDGAR)6( و مقايسـه 
اطالعـات ارائه شـده با كمسـيون بـورس اوراق بهادار مشـخص كنند. 
ولـی در سـاير كشـورها به دليل فقدان اسـتاندارد امنيـت اطالعات در 
وبـگاه كـه يكی از مهمترين شـقوق امنيـت سيسـتم های الكترونيكی 
اسـت، اطمينـان از صحـت اطالعـات بـه نـدرت امكان پذير اسـت كه 
در ايـن ارتبـاط، فنـاوری الزم بـرای حـل مشـكل امنيـت، امضـای 
ديجيتـال اسـت كـه حسابرسـان می توانند بـا ضميمه كـردن امضای 
بـه  فايـل  از طريـق رمزگـذاری  بـه گـزارش حسابرسـی  ديجيتـال 
اسـتفاده كنندگانگزارش های موجـود در وبـگاه، امـكان تعييـن صحت 
آنهـا را بـا اسـتفاده از رمـز عمومـی حسـابرس موردنظر فراهـم كنند. 
به طوری كـه در هـر دو حالـت وجـود بانک هـای اطالعاتی پشـتيبان و 
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زبـــان گزارشـــگری کســـب 
توســـعه پذیر،  کار  و 
فرصت هـــا و انتخاب هـــای 
پیشـــنهاد  را  زیـــادی 
ریســـک ها  امـــا  می کنـــد 
ــرای  ــز بـ ــی را نیـ و خطرهایـ
اســـتفاده کنندگان آن درپـــی 
ریســـک های  انـــواع  دارد. 
شـــامل  شـــده  مطـــرح 
راهبـــردی،  ریســـک های 
و  عملیاتـــی  ریســـک های 
ریســـک های مربـــوط بـــه 
فنـــاوری اطاعـــات اســـت



79

شماره سی و چهارم 
تابستان 1395

مسـتقل از بانـک اطالعاتی مربوط اسـت و بـا هر تغييری بـرای كاربر 
قابـل رويـت اسـت كـه پـس از امضـای حسـابرس در مـدارک ايجـاد 
شـده باشـد. در اين ارتباط در مـاه ژوئن سـال 2000 ميالدی، كنگره 
امريـكا قانون امضـای الكترونيكی در تجارت ملـی و جهانی را تصويب 
كـرد كـه بر ايـن اسـاس قراردادها و معامـالت، اعتبار و پشـتوانه خود 
را به دليل داشـتن امضـای الكترونيكی از دسـت نمی دهند. همچنين، 
تاييـد داده هـای منتشـر شـده از طريـق ارتبـاط بـا وبگاهگزارش های 
حسابرسـی شـده كميسـيون بورس اوراق بهادار به انتشار الكترونيكی 
اطالعـات و به روزرسـانی مـداوم آنهـا بـا هزينـه انـدک، بـه صحـت 
آنهـا لطمـه وارد می كنـد. ايـن موضـوع نيـز در سـال 1389 توسـط 
سـازمان بـورس اوراق بهـادار ايـران از فرآيند و به كارگيـری امضاهای 
ديجيتالـی رونمايـی شـده كه بسـتر اوليه مناسـبی را در اين خصوص 
فراهـم  الكترونيكـی  مالـی  از حسابرسـيگزارش های  اسـتفاده  بـرای 

كرد)پاكـروان،1391(.
گزارشـگری به هنگام به وسـيله سيسـتمی پشـتيبانی می شـود كه 
فعاليت هـای تجـاری را اندازه گيـری و معامـالت را بـه محـض وقـوع 
منعكـس می كنـد و بيـن ارائه اطالعـات به هنگام از يک طـرف و ارائه 
اطالعـات حسابرسـی شـده )جايـی كه حسابرسـی به صورت سـنتی 
و دسـتی انجـام می شـود(، از طرفـی ديگـر، تنـش وجـود دارد كه در 
اين ارتباط، روش حسابرسـی پيوسـته از راه دور تعريف و ايجاد شـده 
اسـت كـه بسـياری از فرآيندهـای حسابرسـی را به صـورت خـودكار 
و روزانـه انجـام می دهـد. ايـن سيسـتم بـه صـورت خـودكار گـردش 
داده ها را طبق شـروط تعيين شـده توسـط حسـابرس كنترل می كند 
و حسـابرس را قـادر می سـازد بـرای آن سـطوح مختلـف كنترلـی را 
تعريـف كنـد. اين فرآيند حسابرسـی با فناوری اينترنـت، كنترل از راه 

دور، شـبكه و امضـای ديجيتـال كار می كند)پاكـروان،1391(.

مستقل  و  داخلی   حسابرسی 
با زبان گزارشـگری کسب و کار توسعه پذیر

زبان گزارشـگری كسـب و كار توسـعه پذير و حسابرسی مستمر دو 
ابـزاری اسـت كـه می توانند حسابرسـی داخلـی و خارجی را تسـهيل 
كننـد. زبـان گزارشـگری كسـب و كار توسـعه پذير يـک تكسـونومی 
)Taxonomy( اسـت كه اطالعات تجاری و مالی اسـتفاده شـده در 
يـک دفتـر كل را تعريـف می كنـد تـا زبـان گزارشـگری كسـب و كار 
توسـعه پذير را در سـطح تعامـل در سيسـتم برنامه ريـزی منابع بنگاه 

وارد كند)حسـاس يگانه،1381(. 
دارای  كار شـركت  و  گـزارش دهـی كسـب  تهيـه  زنجيـره  اگـر 
سيسـتم های توانمنـد بـه زبان گزارشـگری كسـب و كار توسـعه پذير 
باشـد، نيازهـای حسابرسـی می تواننـد بـا اطالعـات زبان گزارشـگری 

كسـب و كار توسـعه پذير فراهـم شـوند.
ارزش ايـن چارچـوب ايـن اسـت كـه بـه سـازمان اجـازه می دهـد 
تـا پيوسـت های زبـان گزارشـگری كسـب و كار توسـعه پذير بـرای 
تعامـالت مالـی و تجـارت، مانده هـای حسـاب، و پرونده هـای اصلـی 
داده هـا تعييـن شـوند. عالوه بر اين، وسـيله ای اسـت كه شـركت های 
چنـد مليتی می تواننـد برای استانداردسـازی دفترهـای كل خود، كه 
وظايـف داخلـی و خارجـی را تسـهيل می كننـد به خاطـر قابل قياس 
بـودن اطالعـات اسـتفاده كننـد. اگـر زنجيـره فراهـم كـردن گزارش 
توسـعه پذير  كار  و  كسـب  گزارشـگری  زبـان  سيسـتم های  دارای 

توانمنـد داشـته باشـد، نيازهـای حسابرسـی می تواننـد بـا اطالعـات 
زبان گزارشـگری كسـب و كار توسـعه پذير از قبيل حسابرسـی عبارت 
مالی سـاليانه برآورنده شـوند. حسابرسـی مستمر، وسـيله ای است كه 
سـازمان ها می تواننـد بـرای بـه دسـت آوردن آن هدف از آن اسـتفاده 

كنند )حسـاس يگانـه،1381(. 
حسابرسـی مسـتمر مدل فناوری اسـت كه داده های حسـابداری را 
در زمـان واقعـی يا فورا پـس از قراردادهای ثبت، حسابرسـی می كند. 
حسـاب ها می تواننـد بـه طـور مسـتقيم از طريـق سيسـتم  ايی.پی.آر 
داخـل شـركت بـا مـاژول حسابرسـی تلفيـق شـده يـا توسـط انتقال 
داده ها از شـركت به پايگاه داده حسـابرس شـركت حسابرسـی شوند. 
شـركت می تواند نقشـه بكشـد و حسـاب هايش را به تكسـنومی هايی 
اضافـه كنـد كـه حسابرسـان نيـز اسـتفاده می كننـد، از قبيـل زبـان 
گزارشـگری كسب و كار توسعه پذير و تكسـونومی های جی. ای.ای.پی. 
ايـن رويكـرد چنـد مزيـت مهـم دارد. حسابرسـان می تواننـد بـرای 
كاهـش دادن زمـان و هزينـه تجزيـه و تحليل حسابرسـی از ابزارهای 
اسـتاندارد شـده بر اسـاس تكسـونومی زبان گزارشـگری كسـب و كار 
توسـعه پذيراسـتفاده كنند، چون سفارشـی كردن حسابرسی آناليزی 
و ابزارهـای آزمون برای هر مشـتری ضروری نيسـت. همچنين ميزان 
بااليـی از قابل اعتماد بودن برای شـاهد حسابرسـی وجـود دارد چون 
بـه طـور اتوماتيـک از منبع داده های شـركت توليد می شـود-يعنی از 
داده های شـركت. رويكردهای حسابرسـی مرسـوم به طور چشمگيری 
بـرروی فتوكپی هـای سـند و برگه هـای دسـت نويس تكيـه می كنند، 
فرآيندهايـی كـه جمـع آوری داده هـا را طوالنی می كنند و نسـبت به 
خطـا حسـاس هسـتند. تكسـونومی های اضافـه بـرای تسـهيل كردن 
حسابرسـی زمان بندی های حسابرسـی، كاغذهـای كاری، و اظهارنظر 
حسابرسـی انـد. اگـر سـهامداران خارجـی از قبيـل بانک هـا و تهيـه 
كنندگان، از سيسـتم های زبان گزارشـگری كسـب و كار توسـعه پذير 
برخـوردار باشـند، سـهيم كـردن و انتقـال داده هـا به طور مـداوم بين 
شـركت و ايـن طرفين بـه منظور بـرآورده كردن نيازهای حسابرسـی 

می پذيرد. انجـام 

حسابرسی ریسک های  طبقه بندی 
زبان گزارشـگری كسـب و كار توسـعه پذير، فرصت ها و انتخاب های 
زيـادی را پيشـنهاد می كنـد امـا ريسـک ها و خطرهايـی را نيـز بـرای 
گـروه  دو  هـر  معمـول  به طـور  دارد.  درپـی  آن  اسـتفاده كنندگان 
فرسـتندگان و دريافت كننـدگان اطالعـات زبان گزارشـگری كسـب و 
كار توسـعه پذيربايـد به موقع و به شـيوه ای كنترل شـده ايـن فناوری 
را بـه كار بـرده تـا از مزايـای آن بهره منـد شـوند. انـواع ريسـک های 
مطـرح شـده شـامل ريسـک های راهبـردی، ريسـک های عملياتـی و 
ريسـک های مربـوط بـه فنـاوری اطالعـات اسـت كـه در ذيـل به طور 

مختصـر بـه آنهـا اشـاره می شـود)پاكروان،1391(.

1. ریسک راهبردی
منظـور از ايـن ريسـک ايـن اسـت كـه امـكان دارد مـدل تجـاری 
شـركت ها در بلندمـدت دچـار تغييـر شـود. به همين دليل با گذشـت 
زمـان، عـدم كاربـرد زبـان گزارشـگری كسـب و كار توسـعه پذير در 
ايـن نـوع سـازمان ها قابـل پيش بينـی اسـت. همچنيـن امـكان دارد 
كـه در ابتـدای راه انـدازی زبان گزارشـگری كسـب و كار توسـعه پذير 

سـازمان ها و كاركنـان آن قابليـت پذيـرش آن را نداشـته باشـند.
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2. ریسک عملیاتی 
الـف( ریسـک تفسـیر نادرسـت اطالعـات: 
ازجملـه ريسـک هايی كـه در اين حيطه قـرار می گيرد 

عبارتنـد از:
 اشـتباهات در طبقه بنـدی و كد گـذاری كـردن، 
نادرسـت  تفسـير  ريسـک  آمـدن  بـه  وجـود  امـكان 

اطالعـات را بـه  وجـود مـی آورد.
توسط  اطالعات  نادرست  تفسير  امكان   

استفاده كنندگان كم  تجربه
 اشـتباه در دفتـر كل در نتيجه اسـتفاده از مدارک 

نادرست
تخصصی  واژه های  با  استفاده كنندگان  ناآشنايی   
يک كشور، صنعت و يا شركت ها می تواند موجب تفسير 

نادرست اطالعات شود.
توسـط  اطالعـات  درخواسـت  ریسـک  ب( 
درخواسـت كننده،  اسـت  ممكـن  دریافت کننـده: 

اطالعاتـی را تقاضـا كند كه فرسـتنده نسـبت بـه وجود آنهـا اطالعی 
نداشـته باشـد و ايـن در حالـی اسـت كـه اسـتفاده كننده مايل اسـت 
اطالعـات را مطابـق بـا بينـش خـود مـورد اسـتفاده قـرار دهـد. ايـن 
بـدان معنا نيسـت كه فرسـتنده اطالعات ناآگاه اسـت، بلكـه ناآگاهی 
فرسـتنده نسـبت بـه انـدازه و ابعـاد اطالعـات انتقالـی بـه گيرنـده را 

نشـان می دهـد.
زبـان  خروجـی  اطالعـات  اعتبـار  کاهـش  ریسـک  ج( 
گزارشـگری کسب و کار توسـعه پذیر: بسـياری از مردم به دليل 
وجـود كيفيـت بسـيار بـاالی اطالعـات به زبان گزارشـگری كسـب و 
كار توسـعه پذيـررو می آورنـد. شـركت ها بـرای اينكه اعتبار سيسـتم 
گزارشـگری زبـان گزارشـگری كسـب و كار توسـعه پذير را از دسـت 
ندهنـد بايـد به صـورت مرتب آن را كنتـرل و از كاركنان مجرب جهت 

ايـن كار اسـتفاده كنند.
بـودن  ناکافـی  و  نامناسـب  بـه  مربـوط  ریسـک  د( 
کنترل هـای داخلـی: كنترل هـای داخلـی و حسابرسـان داخلـی، 
بايـد بـا دقـت زيـاد اعتبـار اطالعـات خروجـی از زبـان گزارشـگری 
كسـب و كار توسـعه پذير را ارزيابـی كننـد. رسـيدگی بايـد بـر روی 

بهبـود يـا تنـزل نتايـج متمركـز شـود.
هــ( ریسـک پذیـرش: سـازمان هايی كـه بـه درخواسـت های 
زبـان  بـا  ارتبـاط  در  سرپرسـتی  درخواسـت های  و  قانونـی  جديـد 
گزارشـگری كسـب و كار توسـعه پذير پاسـخ ندهند يا با تاخير به آنها 
پاسـخ دهنـد بـا جرايم توليـدی، اقدامات قانونی، شناسـايی نادرسـت 

ماليـات و غيـره مواجـه خواهنـد شـد)پاكروان، 1391(.

3.ریسک های مربوط به فناوری اطالعات 
ريسـک های مربـوط بـه فنـاوری اطالعـات شـامل قابليـت اعتماد، 
قابليـت در دسـترس بـودن و محرمانه بـودن اطالعات اسـت. در مورد 
قابـل اعتمـاد بـودن بايـد گفـت ايـن امـكان وجـود دارد كه شـخص 
يـا گـروه سـومی بـا مهـارت باال بـه سيسـتم نفوذ كنـد، بـدون اينكه 
هيـچ كـدام از فرسـتندگان يـا دريافت كننـدگان متوجـه حضـور آن 
شـخص شـوند. در ايـن صـورت اسـت كـه اعتبـار اطالعـات در زبـان 
گزارشـگری كسـب و كار توسـعه پذير زيـر سـئوال رفتـه و شـركت ها 

بايـد امنيـت شـبكه را باال ببرند تا از سـوی اسـتفاده از 
آن جلوگيری شـود.

در مـورد قابليـت در دسـترس بـودن نيـز می تـوان 
گفـت كـه اسـتفاده از زبـان گزارشـگری كسـب و كار 
توسـعه پذيـر، افزايـش ريسـک قابليـت در دسـترس 
بـودن را موجـب می شـود و آن زمانـی ايجاد می شـود 
كـه رايانه هـا مشـكل سـخت افزاری يا نرم افـزاری پيدا 
كننـد، خطـوط اينترنـت قطـع شـوند يـا نرم افزارهـا 
به درسـتی عمليـات را انجـام ندهنـد. در ايـن صـورت 
رفـع  كرد.بـرای  مبادلـه  را  اطالعـات  نمی تـوان 
چنيـن مشـكالتی می تـوان از شـبكه های مختلـف و 
سـرورهای متفاوتی اسـتفاده كرد. همچنين اسـتفاده 
رايانه هـا  خرابـی  مواقـع  در  يدكـی  رايانه هـای  از 

می توانـد مفيـد واقـع شـود.
در مـورد محرمانـه بـودن می توان گفت كه اسـتفاده 
اززبـان گزارشـگری كسـب و كار توسـعه پذير محيـط 
بـازی را به وجود آورده اسـت كـه در آن تبادل اطالعات 
بـه آسـانی انجـام می شـود و انتشـار سـريع و بالفاصلـه اطالعـات در 
اينترنـت رازداری و محرمانـه بـودن اطالعـات را زيـر سـئوال می بـرد. 
يـا اطالعاتـی كـه استانداردسـازی  برخـالف اطالعـات نوشـتاری و 
نشـده اند، اسـناد و اطالعـات مالـی در سيسـتم ايكس. بـی. آر.ال بـه 
شـكل عمومـی منتشـر می شـود و افـراد و گروههـا بـه آسـانی قـادر 
امـر می توانـد مشـكالتی را  ايـن  بـه رونوشـت برداری هسـتند كـه 
بـرای سـازمان ها ايجـاد كنـد. از را هكارهـای عملـی بـرای رفـع ايـن 
خطـر، رمـزدادن بـه اسـتفاده كنندگان اصلی شـركت جهت مشـاهده 

اطالعـات محرمانـه اسـت)پاكروان، 1391(.

4.سایر ریسک ها 
از مزايـای زبـان گزارشـگری كسـب و كار توسـعه پذير سـرعت در 
دسـترس بـودن اطالعات آن اسـت، از طرفی ديگر، خـود اطالعات در 
چنيـن جريـان سـريع اطالعاتی، بـرای غالب مردم كمتر محسـوس و 
مشـهود اسـت. در چنيـن شـرايطی اسـت كه با يـک بی دقتـی، برای 
نمونـه بـا يک كليک كـردن بر روی رايانـه، اطالعات نادرسـت مخابره 
می شـود. بنابرايـن بـاال بـردن دانـش عمـوم اسـتفاده كنندگان از اين 

سيسـتم الزامی به نظـر می رسـد.)پاكروان،1391(

نزدیک آینده 
در بسـياری از كشـورهای توسـعه يافتـه بـرای گزارشـگری مالی از 
اسـتانداردزبان گزارشـگری كسـب و كار توسعه پذير اسـتفاده می شود 
و در بسـياری ديگـر از كشـورها طـرح پيش نويس آماده شـده اسـت، 
لذا زبان گزارشـگری كسـب و كار توسـعه پذير به رشـد خود همچنان 

ادامـه خواهـد داد، اين رشـد در دو مسـير موازی ادامـه می يابد.
اول اينكه  مؤسسـات ناظر بر مقررات، اسـتفاده از زبان گزارشـگری 
كسـب و كار توسـعه پذير را اجبـاری می كننـد، زيـرا بـا توجـه بـه 
كاهـش هزينه هـای نظـارت بـر پـردازش داده هـا بـه دليـل افزايـش 
كيفيـت داده هـا، وظيفـه آن هـا آسـان تر می شـود. دوم اينكـه هزينـه 
بنگاه هـای اقتصـادی در كار بـا  مؤسسـات ناظـر بـر مقـررات بـا توجه 
بـه ايـن كهگزارش هـای تهيـه شـده صحيـح می باشـند، نيـز كاهـش 
پيـدا می كنـد و در نتيجـه زبان گزارشـگری كسـب و كار توسـعه پذير 
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از کشــورهای  در بســیاری 
بــرای  یافتــه  توســعه 
از  مالــی  گزارشــگری 
اســتاندارد زبان گزارشــگری 
کســب و کار توســعه پذیر 
در  و  می شــود  اســتفاده 
ــورها  ــر از کش ــیاری دیگ بس
ــاده  ــس آم ــش نوی ــرح پی ط
زبــان  لــذا  اســت،  شــده 
کار  و  گزارشــگری کســب 
توســعه پذیر بــه رشــد خــود 
همچنــان ادامــه خواهــد داد، 
مســیر  دو  در  رشــد  ایــن 

می یابــد ادامــه  مــوازی 
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بـه سـود شـركت های تجـاری هـم تمـام خواهد شـد. درسـت اسـت 
كـه پذيـرش زبـان گزارشـگری كسـب و كار توسـعه پذير بی درد سـر 
نيسـت، امـا سـودی كـه از صحـت اطالعـات انتقالـی و افزايـش بهره 

وری بـه دسـت می آيـد قابـل مالحضـه اسـت )پاپيرانـی،1387(.

نتیجه گیری   و  خالصه 
در  زيـاد  بسـيار  اطالعـات، سـرعت  فنـاوری  ويژگـی  مهمتريـن 
انتقـال داده ها و پردازش اطالعات، سـهولت دسترسـی بـه اطالعات، 
امـكان مبادلـه الكترونيـک، هزينه كـم وكيفيت باالی انتقـال داده ها 
بـوده و حسـابداری ناگزيـر بـه اسـتفاده و كاربـری مناسـب از ايـن 
فنـاوری اسـت. به تعبيـر ديگر نقـش اطالعات در جوامع بـا پيدايش 
فنـاوری اطالعـات اهميـت پيـدا كـرده و تهيـه كننـدگان اطالعـات 
بـه خصـوص حسـابداران و حسابرسـان بايـد پيشـرو در اسـتفاده از 
نـرم افزارهـای موجـود و ارائـه خدمـات بهتـر بـه جامعـه اقتصـادی 
باشـند در غيـر اين صـورت در آينـده نـه چنـدان دور جايگاهی برای 
حرفـه حسـابداری و حسابرسـی نخواهد بود، لذا حرفه حسـابداری و 
حسابرسـی بـرای همگام شـدن با پيشـرفت های فنـاوری اطالعات و 
عقـب نماندن از اين تحوالت شـگرف، از اسـتانداردزبان گزارشـگری 
كسـب و كار توسـعه پذيراسـتفاده كردنـد. همچنيـن از طريـق زبان 
گزارشـگری كسـب و كار توسـعه پذير گزارشـگری مالی آنالين شـده 
و بحـث حسابرسـی رايانـه ای مـد می گـردد. همچنيـن، اسـتفاده از 
ايكس. بـی. آر.ال باعـث بهبود كيفيت و اثربخشـی فرآيند حسابرسـی 
خواهـد شـد و بازيابـی اطالعـات در قالـب ايكس. بـی. آر.ال آسـان تر 
و تجزيه وتحليـل آن دقيق تـر خواهـد بـود. امـروزه زبان گزارشـگری 
كسـب و كار توسـعه پذير به عنـوان يک انقالب در گزارشـگری مالی 
تلقـی می شـود كـه باعـث كاهـش هزينه هـای توليد، كاهـش ميزان 
خطـا، دسترسـی سـريع تر و آسـان تر به اطالعـات و افزايـش ويژگی  
كيفـی مربـوط بـودن اطالعـات جهـت اسـتفاده توليد كننـدگان و 
اسـتفاده كنندگان از اطالعـات صورت هـای مالـی می شـود.در حـال 
زبـان  از  بسـياری  اقتصـادی  بنگاه هـای  دنيـا،  سراسـر  در  حاضـر 
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