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BACKGROUND 

A Brief History of XBRL 

In 2004 the SEC took preliminary steps toward making interactive filing a reality in the 

US when it amended its rules to allow registrants to voluntarily submit supplemental, tagged 

financial information using XBRL as exhibits to specified EDGAR filings. In its Proposing 

Release (Proposed Rule Release No. 33-8496; September 27, 2004 

http://www.sec.gov/news/press/2004-138.htm ) the SEC asked interested parties whether they 

thought that auditors should be required to attest to financial data furnished as part of the VFP. 

The prevailing sentiment was that, to encourage participation and experimentation as part of the 

voluntary program, attestation should be allowed but not required. To assist auditors and other, 

the Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) issued Q&A’s (PCAOB 2005) 

related to attest engagements regarding XBRL financial information furnished under the VFP. It 

states that “an auditor may be engaged to examine and report on whether the XBRL-Related 

Documents accurately reflect the information in the corresponding part of the official EDGAR 

filings” (p 1) under its interim attestation standards, Attest Engagements (AT section 101), as 

amended. Thus far, only United Technologies Corporation, a VFP participant, has had its XBRL 

related documents assured by its auditors (Boritz and No 2007). 
 XBRL پیشینھ – تاریخچھ مختصری از

در سال SEC ،2004 اقداماتی انجام داد تا بایگانی تعاملی در آمریکا را بھ یک واقعیت تبدیل کند، در این وضعیت قوانین آن اصالح گردید و بدین طریق بھ 
 Proposing Release اطالعات مالی تکمیلی برچسب دار را ارائھ کنند. در ، XBRL با استفاده از EDGAR متقاضیان این امکان داده شده تا مانند بایگانی
(انتشار قانون پیشنھاد شده ، شماره 33-8496 ، 27 سپتامبر 2004،)، SEC از طرفین عالقمند خواست تا نظر خود را مبنی بر نیاز بھ تصدیق داده ھای مالی 

ارائھ شده از سوی حسابرسین بھ عنوان بخشی از VFP اعالم کنند. صورت رایج این بود کھ بھ منظور تشویق مشارکت و آزمایش بھ عنوان بخشی از برنامھ 
داوطلبانھ، تصدیق باید مجاز شمرده شود اما نیازی بھ آن نباشد. بھ منظور کمک بھ حسابرسین و دیگران، PCAOB Q&A وابستھ بھ تصدیق مشارکت با توجھ با 

اطالعات مالی XBRL تھیھ شده تحت VFP را منتشر نمود. بنا بھ اظھارات PCAOB حسابرس باید در فرایند بررسی اطالعات مشارکت کرده و گزارش کند کھ 
آیا اسناد وابستھ بھ XBRL بازتاب درستی از اطالعات موجود در بخش نظیر بایگانی EDGAR اداری تحت استانداردھای تصدیق موقتی ھستند یا خیر. بھ ھمین 

خاطر فقط موسسھ فناوری آمریکا، شرکت کننده VFP ، اسناد وابستھ بھ XBRL صادر شدن توسط حسابرسین را تھیھ کرده است. در حال حاضر، SEC یک 
گروه تست داده ھای تعاملی تشکیل داده است کھ با ارائھ گزارشات داوطلبانھ ساالنھ، سھ ماھھ و غیره با استفاده از داده ھای تعاملی موافق می باشد. در سپتامبر 
 XBRL 2007، بیش از 40 شرکت در برنامھ ای با سرمایھ گذاری ترکیبی بازار بیش از 2 ترلیون دالر شرکت کردند. از آنجایی کھ داده ھای مالی بر مبنای

تحت برنامھ تست ، بھ طور دقیق تھیھ شده اند، در نتیجھ نیازی بھ بیمھ مستقل داده ھا نمی باشد. 
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