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قابلیت افزایش سرعت و حتی دقت ارائه اطالعات و استفاده بتتر و
آسانتر از اطالعات ارائه شده بوسیله  XBRLدر صنایع و خدمات
مختلف به روشنی قابل درک است .برای روشن شدن مطالب ارائه
اطالعات بوسیله این زبان و بدون این زبان در صنعت بانکداری
مقایسه شده است.
مالحظه می شود که بدون استفاده از  XBRLوقت عظیمی صرف
تتیه اطالعات می گردد و از مقصد و هدف نتایی ارایه اطالعات یعنی
تجزیه تحلیل و استفاده از اطالعات در تصمیم گیری منحرف می
شویم.

 XBRLو حسابرسی
رشد استفاده از  , XBRLبه این معنی است که
حسابرسان مستقل و داخلی نیاز دارند که با منافع و
مخاطرات مرتبط با این زبان گزارشکری تجاری آشنا
شوند.
 XBRLابزاری انتقادی برای حسابرسی داخلی و
کنترلتای داخلی به پیروی از قانون ساربنز – اکسی
خواهدشد ,همچنین ابزاری برای کمک به حسابرسی
خواهد بود با توجه به اینکه این زبان اطالعات به موقع,
قابل اتکا و اصالح کاراتر فرایندها و تجزیه و تحلیل بتتر
را موجب می شود.

مزایای استفاده بانک ها ازXBRL .
 XBRL -1وام های بانکی و حوزه ها رامی تواند مدیریت کند.

 -4پیگیری عمکردهای مالی سریعتر و کارآمدتر انجام می شود.

 -2اطالعات به سرعت از طریق گزارش های خودکار انجام می شود.
 -5ارائه پاسخ سریعتر به مشتریان و تصمیم گیری با اطمینان
 -3مقایسه ,تجزیه و تحلیل اطالعات مالی قابل اعتمادتر و به طور کامل و به طور

دو بیانیه نیز در ارتباط حسابرسی اسناد منتشر شده
بوسیله  XBRLتوسط هیئت استانداردهای حسابرسی
و هیئت نظارت حسابداری انتشار یافته است

بیشتر انجام می شود.

موثر با استفاده از فرآیندهای خودکار انجام می شود.
http://www.iran-xbrl.ir/

فعالیت  XBRLدر صنعت نفت و گاز

تاثیر  XBRLبر گزارشگری مالی صنعت نفت و گاز

کمیسیون بورس و اوراق بتادار آمریکا تنتا دو صنعت نفت و گاز را در لیست اختیاری  XBRLدر آگوست  2002ثبت

گسترش یکنواخت  , XBRLشکل فرایندهای تجاری صنعت نفت و گاز را تغییر می دهد .انتقال و تغییر زبان اطالعات
صورتتای مالی به یک سند نمونه  , XBRLآخرین مرحله یک فرایند کامل در ارائه اطالعات مالی در  XBRLاست .برای
خلق و ایجاد یک سند  XBRLباید کارکنان در مورد آن آموزش و متارت کافی را داشته باشند همانطور که در یک فعالیت
تجاری معمول متارت کافی را دارند.

برچسب های اطالعاتی برای تمام صورتتای مالی منطبق با اصول پذیرفته شده حسابداری آمریکا می باشد.

سازمانتای نفت و گاز باید اطمینان حاصل کنند که کارکنان با موارد زیر آشنایی دارند:

کرد .در حال حاضر  XBRLدر این صنایع دو پروژه دارد که بطور قابل توجتی بر صنعت نفت و گاز تاثیر می گذارند.
اولین پروژه ,توسعه و تدوین یک رده بندی برای صنعت نفت و گاز است و مانند سایر رده بندیتا برای صنایع دیگر ,شامل

دومین پروژه توسعه خصوصیات رده بندی برای اطالعات تکمیلی اکتشاف نفت و گاز و فعالیتتای تولیدی مورد
نیاز( )FAS69است.
 FAS69ده افشای تکمیلی را برای صنعت نفت و گاز الزام می کند:
 .1سیاست حسابداری نفت و گازو بتای تمام شده کامل یا کوششتای موفق
 .2هزینه های سرمایه ای مرتبط با فعالیت های تولیدی نفت و گاز
 .3هزینه های تحقق یافته در تحصیل دارایی نفت و گاز و فعالیت های اکتشاف و توسعه

 .1رده بندی جاری اصول پذیرفته شده حسابداری تجاری و صنعتی آمریکا
 .2رده بندی نفت و گاز
 .3فرآیند گسترش یک رده بندی
 .4هر ابزار  XBRLکه برای ایجاد یک سند نمونه به کار می رود.
 .5معیارهای جدید کنترل کیفیت که برای ارائه اسناد نمونه  XBRLبه کمسیون بورس و اوراق بتادار الزم است.

 .4نتایج عملیات برای فعالیت های تولید نفت و گاز
 .5مقادیر ثابت ذخیره شده نفت و گاز
 .6معیار استاندراد تنزیل گردش وجوه نقد آتی
 .2چاهتا و زمین تولیدی
 .8ذخائر گزارش شده به موسسات دیگر
 .9فعالیت کنونی نفت و گاز
 .10ذکر تعتدات تحویل
این ده مورد افشا برای افشای اطالعات صنعت نفت و گاز ضروری هستند.

http://www.iran-xbrl.ir/

