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Abstract:
Reality shows that organizations currently use different solutions operating in parallel
even for the same business process management. The effort of collecting, processing and
disseminating of redundand information is large and requires a significant consumption of
resources and time. Although the idea of integration is not new information technologies have
revealed new possibilities for integration of accounting information.
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Obiectivul principal al utilizării standardului electronic de raportare financiară XBRL2
este o transparenţă totală a situaţiilor financiare publicate în mediul electronic. Acest lucru se
poate realiza doar prin dezvoltarea acestui standard într-un cadru organizat deoarece acest
limbaj este flexibil iar dezvoltarea nereglementată ar avea efecte negative. 3
Taxonomia, în sens general, este o descriere şi un sistem de clasificare a conceptelor.
Taxonomia XBRL este un mod specific de a descrie şi clasifica concepentele de raportare
XBRL, prin intermediul căreia, este posibilă reprezentarea fiecărui concept pentru ca un
element cu un nume.
Perfecţionările arhitecturale ale taxonomiei IFRS 2010 au fost realizate în vederea unei
utilizări extinse a dimesiunilor specifice IFRS. În conformitate cu procesul declanşat de
Fundaţia IFRS, aceste imbunatăţiri au fost conexate cu standardul XBRL de verificare a
calităţii (XQRT) care aparţine de arhitectura (ITA).
Privirea de ansamblu asupra arhitecturii taxonomiei IFRS 2010 explică raţiunea de
design adoptată şi modul în care arhitectura îndeplineşte cerinţele de taxonomie(ne referim la
utilizarea de axe (dimensiuni), modularizarea taxonomiei, cadrului taxonomiei şi de extensii,
plus instanţierea în taxonomie IFRS).
Raportarea financiară din perspectiva de raportare financiară, axată pe taxonomia IFRS
presupune abordarea Standard, ceea ce înseamnă efectiv că taxonomia este dezvoltată pe
standarde de bază (de exemplu, IAS 1, IAS 2 ... IFRS 1, IFRS 2, etc) prin construirea unor
fişiere fizice XBRL4. Fundaţia IFRS lucrează la proiectul ITA pentru crearea unui manual de
depozit global (GFM)5, care constituie un set de reguli cu referire la pregătirea, depunerea şi
validarea în format XBRL. Modul în care taxonomia IFRS este utilizată la întocmirea
situaţiilor financiare în format XBRL presupune 4 etape standard implicate în pregătirea
documentelor.
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Prepararea rapoartelor financiare
în conformitate cu taxonomia IFRS
Etapa 1: definirea
taxonomiei IFRS şi
pregăirea rap fin în
vederea aplicării
procesului de mapare

Etapa 2: alegerea
modulelor necesare
din taxonomia IFRS

Etapa 3: crearea
extensiilor de entităţi
specifice

Etapa 4 crearea
documentului
instanţiat aferent
raapooartelor
financiare mapate

Fig.1 Prepararea rapoartelor financiare în conformitate cu taxonomia IFRS
Etapa 1, Definirea taxonomiei IFRS şi pregătirea rapoartelor financiare în vederea
aplicării procesului de mapare, presupune declanşarea procesului de cartografiere a
situaţiilor financiare în contextul sintactic şi semantic al taxonomiei IFRS.
Etapa 2, Alegerea modulelor necesare din taxonomia IFRS, vizează în esenţă,
personalizarea taxonomiei IFRS, prin specificarea unui punct de intrare în această taxonomie.
Etapa 3, Crearea extensiilor pentru entităţi specifice, se concentrează pe extinderea
IFRS personalizate prin intermediul taxonomiei pentru informaţiile prezentate în situaţiile
financiare ale unei entităţi care nu sunt disponibile în taxonomia generală IFRS.
Etapa 4, Crearea documentului instanţiat aferent rapoartelor financiare mapate
ale unei organizaţii specifice, se concentrează pe validarea în raport cu Specificațiile XBRL
2.1,
Pentru a folosi taxonomia IFRS, este recomandabilă însuşirea modului în care aceasta
reflectă o anumită raportare financiară. Astfel, structura şi conţinutul taxonomiei sunt incluse
în tehnologia xIFRS (care induce folosirea IFRS-urilor în consonanţă cu sistemul XBRL).
Elementele componente ale taxonomiei IFRS sunt grupate prin introducerea unor roluri link
extinse sau link-uri extinse (ELRs); în acest mod, taxonomia IFRS constă din ELRs
modularizate care reprezintă seturi de cerinţe de raportare financiară.
Poziţii din raportul financiar consolidat
Data 20 ianuarie 2013
Assets
Current Assets
Cash
20000
Trade and other current receivable
500000
Inventories
80000
_____
600000
Non-current assets
Investment accounted for using
data
equity method Goodwill
700000
Property, plant and equipment
200000
Intangible assets other than goodwill
100000
Deferred tax assets
800000
_____
1800000
Total assets
2400000

Taxonomia IFRS 2010
[210000] Statement of financial position, current /
non-current – Consolidated financial statements
Assets
Non-current assets
Property, plant and equipment

Investment property

IAS 1.54,
IAS 16.73
IAS 1.54,
IAS 40.76,
IAS 40.79

Goodwill
IAS 1.54, IAS
36.134, IAS
36.135, IFRS
Intangible assets other than goodwill
IAS 1.54,
IAS 36.134,
IAS 36.135,
IAS 38.118
Investments accounted for using equity
method
IAS 1.54,
IFRS 8.24,
IFRS 8.28

Fig.2 Cartografierea între raportul financiar al unei organizaţii(partea stîngă) şi
taxonomia IFRS(partea dreaptă).
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Personalizarea taxonomiei IFRS se realizează în funcţie de elementele din liniile
situaţiilor financiare ale organizaţiilor raportoare prin memorarea în fişiere şi foldere
(module), sub forma fişierelor schemă dedicate extensiei respective. Crearea unei extensii
specifice unei anumite entităţi specifice presupune antrenarea unor concepte
suplimentare ale taxonomiei IFRS, împreună cu relaţiile respective pentru aceste
concepte. Crearea unei extensii specifice unei anumite organizaţii nu este o etapă obligatorie
în întocmirea situaţiilor financiare XBRL bazate pe taxonomia IFRS. În cazul în care structura
de situaţia financiară a unei entităţi este aliniată la structura de taxonomie IFRS atunci etapa
poate fi ignorată.

Extensia taxonomiei IFRS asociată
raportării financiare a unei organizaţii
Taxonomia IFRS
Fig.3 Taxonomia IFRS standard şi extensia dedicată unei organizaţii.


Structura extensiilor taxonomiilor IFRS presupune utilizarea unor concepte
specifice, cum ar fi:
 adăugarea de roluri extinse legături (ELRs 6);
 asocierea de ”linkbases” pentru extinderea fără reutilizarea taxonomiei şi ”linkbases”
IFRS;
 conexarea conceptelor taxonomiilor IFRS existente cu conceptele adăugate
în”linkbases” aferente organizaţiei raportoare. Modificările aplicate asupra ”linkbases”
implică extinderea ”linkbases” taxonomiei IFRS prin utilizarea de ELR care înseamnă
adăugarea de noi relatii, interzicerea sau utilizarea obligatorie a relațiilor existente.
 Noţiunea complexă ”linkbases” conţine următoarele componente:
 Schema elementelor: conţine specificaţiile pentru Definition, Label,
Reference, Presentation, şi Calculation;
 Definition;
 Label;
 Reference;
 Presentention;
 Calculation.
Adăugarea de roluri extinse de legături (ELRs) ţine cont de principiul conform căruia
taxonomia IFRS constă dintr-un număr de ELRs reprezentând situațiile financiare cu excepția
notelor, notelor și dimensiunilor(axe). În aceste condiții, relațiile din taxonomia IFRS (excl.
situațiile financiare note, notele sau dimensiuni (axe)) pot fi copiate direct în extensia
”linkbases”.
Adăugarea de noi concepte pentru organismele raportoare se face în situaţia în care nu
există un concept corespunzător în taxonomia IFRS. Pentru a se asigura că există o verificare
a unui concept în taxonomia IFRS se poate verifica automat prin utilizarea unui instrument de
XBRL(tool).
Există două abordări pentru localizarea conceptelor în cadrul taxonomiei IFRS:
navigarea prin linkbases taxonomiei IFRS;
6

ELRs: Extended Link Roles
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căutarea etichetelor taxonomiei IFRS sau referințelor prin apelul la un instrument
XBRL.
Conceptele fundamentale specifice IFRS sunt reprezentate de elementele inserate în
rapoartele financiare, hypercuburile (tabele), dimensiuni (axe) sau membrii de domeniu
(membri).
Acestea trebuie adăugate la extinderea conceptelor în concordanță cu arhitectura
taxonomiei IFRS; concret avem în vedere conceptele name, id, item type, period type plus
conceptele abstracte.
xsd:element
id="ifrs_Assets"
name="Active"
type="XBRLi:monetaryItemType"
substitutionGroup="XBRLi:item"
nillable="true"
XBRLi:balance="debit"
XBRLi:periodType="instant"/>
Tabel 1
Concepte
Descriere sintetică
IFRS
-conceptul name trebuie folosind versiunea Camel Case pentru
Name
generarea etichetelor standard în limba engleză, în scopul de a
asigura coerența şi compatibilitatea între standardul şi extensiile de
taxonomie IFRS(de exemplu pentru conceptul Leasehold property,
leasehold improvements, furniture and equipment putem să atribuim
conceptul
name
Leasehold
PropertyLeasehold
ImprovementsFurnitureAndEquipment)
-conceptul ID trebuie construit în raport de specificitatea
id
organizaţiei raportoare, folosind prefixul namespace, urmat de
caracterul underscore (_),
-poate fi de patru tipuri:
item type
-monetary (valabil pentru nume de tip valutar)
-string (valabil pentru nume de tip şir de caractere),
-date (valabil pentru nume de tip dată calendaristică),
-share (valabil pentru nume de număr de părţi)
-poate avea valorile următoare:
period type
-instant (valabil pentru nume care exprimă durate exacte)
-duration (valabil pentru nume care exprimă durate aferente
fluxurilor)
Conceptele abstracte sunt folosite pentru organizarea ierarhiilor
concepte
în linkbase de prezentare; toate conceptele abstracte trebuie să fie
abstracte
setate cu ”true” la atributul abstract.
Conceptele abstracte sunt folosite pentru organizarea ierarhiei
în linkbase de prezentare. De exemplu, conceptul abstract classes of
financial Instruments [abstract] poate fi folosit ca părinte în
ierarhie, în timp ce conceptul classes of financial Instruments pot fi
plasate ca ultimul copil al acestui părinte.
Membrii de domeniu trebuie să fie atribute setate cu perioada
Domain
duration și tipul de set la domain să fie domainItemType.
members
Taxonomia IFRS definește numărul de axe (dimensiuni)
Axes
și
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table (dimensiuni utilizate pentru care adăugă noi axe (dimensiuni). Această taxonomie
și hypercuburi) definește tabele multidimensionale(hypercuburi) în alternativa în
care
axele
(dimensiunile) sunt conexate la liniile elementelor. Tabelele vor fi
create separat pentru fiecare axă/combinație de axe și trebuie plasate
într-un ELR unic.
Adăugarea tabelelor multidimensionale(hypercuburi) trebuie
setată la hypercubeItemType pentru substituirea grupului, în timp ce
axele (dimensions) vor fi asociate cu dimensionItemType. Ambele
vor fi de tip string şi perioda de tip duration.
-conceptele pot avea una/mai multe etichete exprimate prin
Etichete(lab
engleza standard, plus posibilitatea inserării unor sufixe pentru
els)
etichete standard:
[abstract], pentru toate conceptele abstracte din etichetele
standard;
[blocul de text], pentru toate conceptele utilizate pentru definirea
blocurilor de text din etichetele standard;
[axis], pentru toate conceptele din axele de grup de substituție
(dimension), în etichetele standard; [table], pentru toate conceptele
din tabelul grupului de substituție (hypercub), în etichetele standard.
Menţionăm că linkbases calculate nu pot fi utilizate în definirea
conceptelor abstracte sau pentru etichetele aferente linkbase-urilor
calculate
Extinderea taxonomiei IFRS presupune adăugarea de link-uri, sens în care conceptele
trebuie grupate în linkbases. Trebuie asigurată o coerență în cazul generării de extensii pentru
noi organizaţii raportoare. În această viziune sunt aplicate axe (dimension) pentru fiecare set
de linie. În cazul conceptelor numerice calculate, această abordare menține o corespondență
directă între calculul și linkbase de prezentare.
Extinderea ierarhiilor se face pentru a asigura granularitatea necesară a informațiilor
financiare publicate. Trebuie avut în vedere nivelul de detaliere la care informațiile textuale
sunt etichetate. Taxonomia IFRS include un concept intitulat bloc de text cu sufixul [text
block] la cel mai înalt nivel pentru fiecare notă. La nivelul inferior taxonomia IFRS prevede
concepte specifice pentru a eticheta părţi semnificative:
Tabel.2 Nivelul de detaliere al conceptelor taxonomiilor IFRS7
Extended link (826380) Notes Inventories
Disclosure of inventories [text block]

Description of accounting policy for measuring inventories
Inventory cost formulas

Inventories, at fair value less costs to sell
7

Sursa: The IFRS Taxonomy 2010 Guide, 2011
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Ti
pul....
te
xt
bl
ock
te
xt
T
ext
X

IAS..
IAS
2
–
Disclosure
IAS
2.36 a
IAS
2.23, IAS
2.36 a
IAS

Inventory write-down

X

Reversal of inventory write-down

X

Circumstances leading to reversals of inventory writedown

te
xt

Cost of inventories recognised as expense during period

X

Inventories pledged as security for liabilities

X

2.36 c
IAS
2.36 e
IAS
2.36 f
IAS
2.36 g
IAS
2.36 d
IAS
2.36 h

Extinderea dimensiunilor (axelor) are în vedere faptul că taxonomia IFRS prevede un
număr de axe (dimensiuni) care pot fi utilizate pentru a oferi informații despre
elementele(liniile) din raportatele financiare. Aceste dimensiuni pot fi împărțite în dimensiuni
de aplicare (care pot fi folosite pentru orice element/linie din rapoartele financiare, în orice
ELR) și mai multe dimensiuni comune aplicate (care sunt legate într-un ELR dedicat cu un
anumit set de elemente rând). Dimensiunile (axele) pot fi utilizate pentru aplicarea retroactivă
și retratarea retroactivă a conceptelor monetare.
Extended link [210000] Statement of financial position, current/non-current Consolidated financial statements
Statement of financial position [abstract]
Assets [abstract]
….
Equity and liabilities [abstract]
…..
Retrospective application and retrospective restatement for statement of financial
position [table]
Retrospective application and retrospective restatement [axis]
Fig.4 Modelul dimensiunii şi setului de elemeente de linie conectat la un
tabel((hipercub)
.Dezvoltarea extensiilor taxonomiei IFRS.






Noile technologii XBRL la nivelul anului 2012 conţin următoarele componente:
Taxonomia XBRL, include linkbases compusă din schema elementelor(schema element),
care la rîndul său include specificaţiile pentru definiiţii(definition), eticheta(label),
referinţa(reference), prezentarea(presentation) şi calculul(calculation).
Extensia taxonomiei XBRL
Setul de extensii ale taxonomiei(Discoverable Taxonomy Set (DTS))
Instanţierea documentului
Note de subsol
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Fig.5 Structura şi interconexiunile tehnologiei XBRL8
Realizarea efectivă a extensiilor de taxonomie se face prin apelul la diferite scenarii
concretizate prin închiderea și deschiderea raportarelor financiare. În general, există două
tipuri de raportare medii - cicluri deschise de raportare și cicluri închise de raportare.
Taxonomia IFRS poate fi folosită în ambele medii de raportare.
 Deschiderea ciclului de raportare: presupune folosirea taxonomiei IFRS prin
intermediul căreia, instituția care primește această taxonomie trebuie să asigure
extinderea acesteia. Un aspect important al ciclului de raportare deschisă este faptul că
documentul instanțiat şi extensia la taxonomia IFRS trebuie validate.
 Închiderea ciclului de raportare: într-un ciclu de raportare închis, structura de date a
raportului este închisă și nu pot fi modificate prin includerea de extensii.

CICLUL de DESCHIDERE al RAPORTULUI FINANCIAR

Extinderea taxonomiei
IFRS

Taxonomia IFRS
Extinsă

Taxonomia
IFRS
Acţiunea de actualizare
a taxonomiei IFRS

Procesul de instanţiere
al documentului

documentul
instanţiat

CICLUL de ÎNCHIDERE al RAPORTULUI FINANCIAR

Fig.6 Ciclurile utilizate pentru rapoartele financiare9
8
9

. Sursa: The IFRS Taxonomy 2010 Guide, 2011
Sursa: The IFRS Taxonomy 2010 Guide, 2011
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Utilizarea dimensiunilor XBRL în vederea generării taxonomiilor în XDT.
XBRL a fost inițial conceput ca un mijloc de a exprima date sub formă de rapoarte de
activitate. În plus, XBRL trebuie să gestioneze şi modele dimensionale prin dezvoltarea
dimensiunilor XBRL. Imaginea de ansamblu a relațiilor dintre componentele diferitelor
taxonomii include:
 componente primare de taxonomie, care sunt parte a setului de taxonomie vizibil (DTS) al
taxonomiilor XBRL, care oferă elemente la nivel de linie de raport financiar şi nu conţine
elemente tridimensionale (axe/tabele);
 componente de taxonomie de tip domeniu(Domain), care include relații ierarhice dintre
dimensiunile și membrii unui domeniu;
 taxonomie Format, care oferă importuri pentru toți membrii de domeniu și elementele la
nivel de linie din rapoartele financiare prin adăugarea de structuri tridimensionale
(hypercubes).
Dimensiunile de modelare a datelor în taxonomiile XBRL sunt asigurate de patru
linkbase de definiție:
 All sau notAll (la nivel de element linie - hipercub)
 hipercub – dimensiune
 dimensiune – domeniu
 domeniu - membru
STRUCTURILE DATELOR DIMENSIONALE

DIMENSIUNEA DATELOR

Taxonomia
primară

Taxonomia
Membru al
domeniului

Template
Șablon
taxonomy
taxonomie

Extinderea
taxonomiei
XDT

Procesul de instanţiere
al documentului

documentul
instanţiat

Fig.7 Taxonomiile în XDT.10

Concluzii
Integrarea maximă a sistemelor de contabilitate se poate face prin antrenarea unor
instrumente informatice, în contextul tehnologiilor axate pe Web în Mileniul III.
În vederea implementării cu succes a tehnologiei XBRL în România propunem
înfiinţarea unor grupuri de lucru la CECCAR România care va iniţia şi fundamenta
taxonomiile XBRL în limba română în conformitate cu standardele de Contabilitate aplicabile
în România
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