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سیستم های اطالعات حسابداری

XBRL:
eXtensible Business 

Reporting Language

2



؟چیست XBRL

XBRLاستمالیگزارشگریبرایآزادانهالکترونیکیزبانیک.

XBRLبرمبتنیچارچوبیXMLکاروکسباطالعاتتامینزنجیرهکهدهدمیارائه

ملهجازمالیگزارشگریاطالعاتتحلیلوتجزیهوتبادل،ایجادبرایآنازتواندمیجهانی

هایبرنامهودفاتراطالعات،ماههسهوساالنهمالیهایصورتمانندنظارتیهایپرونده

.کنداستفادهحسابرسی

XBRLازاستفادهقابلیتبلکهنیستحسابداریجدیداستانداردهایایجادواقعدر

.دهدمیافزایش،داریمتجارتدیجیتالزبانطریقازکهرااستانداردهایی

XBRLندارداحتیاجخارجیمخاطبانبرایهاشرکتاضافیافشایبه.
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: XBRL موارد استفاده

صورت مالی مبتنی برXBRLصورت صورتهای مالی مبتنی بر کاغذ است که شامل نسخه بهبود یافته

ی توضیح، صورت جریان های نقدی و یادداشت های حقوق مالکانه، عملکرد مالی، صورت وضعیت مالی

.استیحسابدارهایصورتهای مالی و همچنین گزارش

اسنادXBRL رد و بدل کرد ، با سهولتبا اطمینان ، کردکارآمد تهیهصورتمی توان به را

ودبازیابی شبیشتری منتشر کرد ، سریع تجزیه و تحلیل کرد ، به سادگی توسط سرمایه گذاران

.و سرمایه گذاری های هوشمندانه تری را امکان پذیر می کند

 موارد کاربردسایرXBRLاوت های متفاظهارنامه مالیاتی ، تشکیل پروندهارائه سریع ترشامل

.می باشدیمدیریتهایگزارشسهولت در ارائهومالی
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: XBRL  بدون/ گزارشگری مالی با
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برای صورتهای مالی چیست؟ XBRLمزایای

:گرددمی "ارائه"برای موارد ذیلاطالعات یک بار وارد می شود و همان اطالعاتXBRLبا
ارائه صورت های مالی
 سندHTML  در وب سایت
اطالعات درخواستی سازمان بورس
 فایل خامXMLیا ،
فرمت گزارشگری خاصی مانند گزارش های نظارتی و دوره ای بانک ها

: شامل XBRLخاص مزایای 
به کاربران اجازه می دهد تا به سرعت به اطالعات مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند
اجازه تبادل خودکار و قابل اعتماد اطالعات مالی را می دهد
نیازی به تغییر در استانداردهای حسابداری یا سیاست های افشای اطالعات نیست
نیازی به ورود مجدد داده ها برای کاربران مختلف نیست
هزینه تهیه و توزیع صورتهای مالی را کاهش می دهد
به حسابداران اجازه می دهد تا به سرعت و به راحتی داده های داخلی را برای استفاده در گزارش های

مالی تلفیق و بررسی کنند
شفافیت گزارشگری مالی را افزایش می دهد
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؟دنبهره مند می شوXBRLاز انیچه کس

شوند و به زیرا آنها یک بار ایجاد می.تهیه کارآمدتر صورتهای مالی: شرکتهایی که صورتهای مالی را تهیه می کنند

یا سایر پرونده های نظارتی ارائه میگزارشیصورت گزارش های چاپ شده ، در وب سایت ها ، به عنوان پرونده های 

.شوند

ای مالی موجودتوزیع و قابلیت استفاده بیشتر از اطالعات صورت ه: تحلیلگران ، سرمایه گذاران و تنظیم کنندگان  .

ومی شودرتجزیه و تحلیل خودکار ، بارگیری مجدد اطالعات مالی از یک فرم به شکل دیگر به میزان قابل توجهی کمت

.  دریافت اطالعات در قالبی که برای سبک خاص تجزیه و تحلیل خود ترجیح می دهید

 غیر کارایی بیشتر جمع آوری داده ها باعث کاهش هزینه های عملیاتی مرتبط با داده های سفارشی و: ناشران مالی

افزودن ارزش داده ها و افزایش ظرفیت معامالت می بیشتر بر تمرکز می شود و این موجبمتعارف و کاهش خطاها

.رددگ

تقریباً هر محصول نرم افزاری که اطالعات مالی را مدیریت می کند می تواند از: فروشندگان مستقل نرم افزارXBRL برای

.ش دهدداده های خود استفاده کند و در نتیجه قابلیت همکاری کامل با سایر برنامه های مالی و تحلیلی را افزایخروجو ورودقالب های 
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XBRL :سه مورد جهت استقرار موفقیت آمیز

 از یک صورت مالی به دیگری سازگار استوایجاد مشخصات که برای همه شرکتها یکسان است.

 با"برچسب خورده"برنامه ای که امکان ایجاد صورت های مالیXML را فراهم می کند که به مشخصات

.پایبند هستند

 که اطالعات مربوط به قالب های خاص یا متنوعی را ارائه می دهندخاصیسبکبهبرگه هایی.

XBRL برای صورت های مالی با ایجاد دسته های یکنواخت برای داده های مالی ، توافق نامه ای را در مورد

داخلی ، انعطاف پذیر است تا بتواند محیط هایآنبا این حال ، سیستم. اصطالحات استفاده شده ارائه می دهد

.فرآیندها ، سیستم ها و حتی سبک های هر شرکت را در خود جای دهد
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:شامل XBRL مراحل

:Data Storesنحوه ارزیابی داده های ذخیره شده داخلی برای قرار دادن آنها در قالبXBRL

نحوه تهیه سند :آماده سازیXBRL

اعتبار سنجیXBRL :نحوه اعتبار سنجی برای اطمینان از صحت تهیه سند  .

نحوه در دسترس قرار دادن اطالعات برای عموم: انتشار .

 چگونه می توان: اطالعاتXBRL سبک کردافرادخام را برای کاربرد بیشتر آن برای.

ه چگونه می توان اطالعات را در قالب دیگری قرار داد و بدون بازگرداندن اطالعات دوبار: استفاده مجدد

.استفاده کرد

د ، نه چگونه اطالعات می توانند به طور خودکار در مدل صفحه گسترده استخراج شون: تجزیه و تحلیل

.مجدد شوندبازیابیاینکه مجبور به 

ه گیرینتیج
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:سواالت ایجاد شده 

آیاXBRLاستانداردهای جدید حسابداری تعیین می کند؟

آیاXBRLاست؟هایک نمودار استاندارد حساب

آیاXBRLبه افشای اضافی نیاز دارد؟

آیاXBRLیک ابتکار عمل در ایاالت متحده است؟

آیاXBRLعملکرد تأثیر می گذارد؟بربراطمینان

آیاXBRL فرصتی برای حسابرسی مستمر است؟

آیاXBRL اطالعات مالی را با یکدیگر مقایسه می کند؟

 وجودباحرفه حسابداریXBRL چگونه متفاوت خواهد بود؟

چه زبان هایXMLدیگری بر کسب و کار تأثیر می گذارد؟
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Reference:

WWW.XBRL.ORG
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https://www.xbrl.org/
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عباس وفادار
شریک ارشد، عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

موسسه حسابرسی آزمون پرداز

ایحرفهسوابقبرکوتاهمروری

السدر(رسمیحسابدران)پردازآزمونحسابرسیموسسهگذارانبنیانازیکی
فارغتهراندانشگاهمدیرتدانشکدهازحسابداریرشتهدراو.است1381

اولینازیکیوکردهآغاز1366سالازراحسابرسی.استشدهالتحصیل
یعالشورایعضوسالهسهمتوالیدورهدوبرایوی.استایرانرسمیحسابدران

ابرسیحسحرفهبرنظارتیقانونینهادتنهاکهاستایرانرسمیحسابدرانجامعه
.باشدمیایراندرمستقل

تصالحیدارایوحسابرسیوحسابداریرشتهدردادگستریرسمیکارشناساو
شرکتچندینمدیرههیاتعضوهمچنینایشان.استحوزهایندرمتعددیهای

عالمهوتهرانهایدانشگاهدرسالبیستازبیشوی.استبودهنیزبزرگ
.ستاکردهتدریسمالیمدیریتوحسابرسیحسابداری،هایرشتهدرطباطبایی

1لدجحسابرسیبهتوانمیجملهازکهاستکردهمنتشربسیاریهایکتابوی
هپیوستطوربهاو..کرداشارهاست،کشوردرحسابرسیکتابترینجامعکه

هایبررسیواقتصاددنیایمانندایحرفههایروزنامهونشریاتدرمقاالتی
درویازمقاله140ازبیشتاکنون.استکردهمنتشرحسابرسیوحسابداری
هاهروزنامدرمالیات،وحسابرسیوحسابداریهایزمینهدرانگیزبحثموضوعات

.استشدهمنتشرکشورمعروفنشریاتو



نبوی نژادسیده فروزان 
مدیر حسابرسی موسسه حسابرسی آزمون پرداز

کارشناس ارشد حسابداری
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران(IACPA)
انجمن حسابرسان داخلی ایرانعضوIAIA) )
عضو انجمن حسابداران خبره ایران(IICA)
عضو انجمن حسابداری ایرانIAA) )
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