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Information and communication technology has changed the way organizations do business. 
Implementation of informational systems has lead to an increase of information efficiency, in-
tegrity, processing, storing and collecting on all levels of organizational and inter-
organizational context. Reporting received the heaviest impact of ITC. 
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rganizaţiile de succes au învăţat cum să 
manevreze puterea informaţiei finan-

ciare. Tot mai mare de companii folosesc In-
ternetul în procesul de înlocuire a rapoartelor 
scrise pe hârtie. Aceste organizaţii şi-au alcă-
tuit reţele intranet, extranet şi situri proprii 
într-un efort comun de a ajuta angajaţii, co-
munitatea financiară şi alţi parteneri pentru a 
accesa baza de rapoarte financiare a compa-
niei. 
Sistemele subalterne care permit procesul de 
raportare diferă de la organizaţie la organiza-
ţie. Majoritatea sistemelor folosesc formate şi 
sisteme hardware şi software diferite. Nu 
există încă un format universal, independent 
de platformă şi general acceptat pentru rapor-
tarea informaţiei financiare (de exemplu apli-
caţia EDI nu intră în cadrul ideal pentru 
schimbul informaţional comun, acceptat ge-
neral şi universal aplicat). De asemenea, alte 
formate comune (de exemplu HTML sau 
PDF) nu permit procesarea imediată a infor-
maţiei, deoarece necesită conversie într-un 
format utilizat de Excel sau Oracle. 
Creşterea rapidă a Internetului a făcut ca lip-
sa standardelor comune să intre în conflict cu 
nevoia de comunicare eficientă a informaţiei, 
în procesul decizional intra şi interorganiza-
ţional. În ultimii ani au existat preocupări 
pentru trecerea peste aceste probleme prin 
dezvoltarea limbajelor comune de raportare 
bazate pe Internet. Tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor este un factor catalizator pen-
tru această dezvoltare. 
Una din preocupările curente este dezvoltarea 
unui limbaj universal pentru raportarea fi-
nanciară, bazat pe XML. Cea mai bună reali-
zare până acum îl reprezintă limbajul XBRL 

(eXtensible Business Reporting Language). 
XBRL permite vânzătorilor de software, pro-
gramatorilor şi utilizatorilor să îl adopte ca o 
specificaţie pentru creşterea generării, schim-
bului şi comparaţiei informaţiei de raportare 
de afaceri. Raportarea de afaceri include (dar 
nu este limitată la) declaraţii financiare şi 
obligaţii statutare. Folosirea şi aplicarea 
XBRL este o decizie strategică pentru coope-
rarea inter-organizaţională. Din punct de ve-
dere operaţional beneficiul XBRL este că 
îmbunătăţeşte eficienţa procesului adminis-
trativ prin asigurarea de uniformitate a for-
matelor şi prin posibilitatea organizaţiilor de 
a schimba informaţii direct şi fără conversie. 
Dezvoltarea raportării bazate pe Internet ridi-
că probleme pentru entităţile implicate în ra-
portare (organizaţiile de raportare, serviciile 
financiare interne, comunitatea financiară) 
care au propriile motive şi intenţii pentru co-
lectarea şi stocarea informaţiei, însă toţi au 
nevoie de comunicare rapidă şi standardizată. 
Dezvoltarea tehnologiilor bazate pe Internet 
au avut un impact mare asupra organizaţiilor, 
iar în viitorul apropiat impactul poate creşte 
odată cu introducerea unui limbaj de raporta-
re standard bazat pe Internet. Obiectivul unui 
limbaj standardizat de raportare este să redu-
că costul informaţiei, să accelereze cursul in-
formaţional, să crească utilitatea şi să globa-
lizeze forma şi conţinutul informaţiei finan-
ciare1. Un limbaj standardizat de raportare 
ajută la crearea unui curs neîntrerupt de in-
formaţie între diferite organizaţii şi amplifică 
capacităţile de raportare permise de tehnolo-

                                                 
1 Planul Strategic XBRL, septembrie 2000, 

www.XBRL.org  
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gie. 
Abordarea semiotică este utilizată ca instru-
ment pentru analiza XBRL şi a impactului 
său asupra raportării de afaceri. Nivelurile 
lucrului în cadrul semiotic structurează foarte 
bine etapele procesului de raportare. Nivelu-
rile fizic şi empiric descriu infrastructura 
tehnică şi specificaţiile sale. Nivelul sintactic 
descrie structura intrărilor, ieşirilor şi trans-
formărilor pe care acestea le suferă. Nivelul 
semantic permite găsirea relaţiilor între cu-
vinte şi acţiuni, care în cazul procesului de 
raportare îşi găseşte expresia în proiectarea 
regulilor de contabilitate şi digitizarea acesto-
ra. Nivelurile pragmatic şi social ajută la cap-
turarea aspectelor internaţionale ale informa-
ţiei. Semnificaţia depinde de ceea ce oamenii 
fac cu informaţia. Semiotica organizaţională 
pledează că orice organizaţie de afaceri este 
un sistem informaţional virtual în care sem-
nele sunt create şi angajate în conducerea 
afacerii. Semiotica organizaţională poate să 
ghideze analiza şi reformarea sistemelor or-
ganizaţionale, informaţionale şi informatice. 
Cadrul semiotic este aplicat pentru a realiza 
compararea între procesul de raportare exis-
tent şi cel descris cu XBRL. Fiecare din nive-
lurile cadrului semiotic prezintă un mod de a 
privi informaţia. Nivelurile inferioare descriu 
aspectele structurale şi fizice (hârtie, suport 
magnetic şi formate), iar nivelurile superioa-
re descriu semnificaţia, comportamentul şi 
normele de informaţie. Organizaţiile au o di-
mensiune tehnică şi una socială, iar perfor-
manţele lor se bazează pe abilitatea de a inte-
gra ambele dimensiuni. Cadrul semiotic oferă 
posibilitatea de a studia un subiect precum 
XBRL la ambele niveluri (social şi tehnolo-
gic), fiind astfel un instrument ideal de cerce-
tare pentru raportare. XBRL este un limbaj 
digital care permite utilizatorilor să se înţe-
leagă şi să realizeze un schimb informaţional 
direct, flexibil, adaptabil şi uniform. Pentru 
aceasta este nevoie ca la nivelul tehnic să se 
asigure uniformitate, interoperabilitate şi fle-
xibilitate. 
Conceptul de organizaţie virtuală poate fi fo-
losit în orice formă economică de activitate 
prin cooperare, însă organizaţiile virtuale 

sunt în majoritate folosite într-un mediu al 
economiei de piaţă. Beneficiile XBRL sunt 
similare atât pentru organizaţiile tradiţionale 
cât şi pentru cele virtuale. Pentru organizaţia 
virtuală însă XBRL poate avea un impact 
major dacă facilitează proiectarea de procese 
de afaceri cu valoare adăugată. Conceptul de 
organizaţie virtuală cere o cale rapidă şi uni-
versală de schimb informaţional, înregistrare 
şi actualizare, internă şi externă. De aseme-
nea XBRL facilitează procesul de raportare 
pentru o organizaţie mai tradiţională, deşi ini-
ţial mai mult la nivel de distribuţie informaţi-
onală. 
Raportarea de afaceri este definită ca „rapor-
tarea publică a datelor financiare şi de ope-
rare a unei întreprinderi de afaceri” [Lymer, 
1999]. Raportarea de afaceri este în general 
împărţită în două tipuri: 

 Raportarea externă (destinată parteneri-
lor de afaceri) implică diseminarea de către 
organizaţie a unei selecţii de informaţie din 
datele înregistrate (financiare şi 
nefinanciare). 

 Raportarea internă (destinată manage-
mentului) conţine informaţia periodică nece-
sară pentru a controla şi a conduce procesul 
de afaceri. 
Raportarea de afaceri se referă la modul în 
care organizaţiile informează conducerea de-
spre obiectivele de afaceri definite. Raporta-
rea nu este relaţionată cu o structură organi-
zaţională anume, astfel încât obiectivele ra-
portării sunt posibil de executat şi într-o or-
ganizare virtuală. Ca şi pentru alt tip de orga-
nizaţie, procesul de raportare al unei organi-
zaţii virtuale începe cu procesele de afaceri 
primare. Aceste procese sunt originare din 
tranzacţiile care reprezintă intrări pentru pro-
cesul de raportare, prin interacţiunea cu con-
curenţii şi partenerii interni din reţea. 
Obiectivul procesului de raportare financiară 
este pregătirea relatărilor financiare pentru ca 
acestea să fie distribuite către parteneri. Pen-
tru a putea să publice corect şi rentabil in-
formaţia la timp, este necesar un bun proces 
de raportare. În figura 1 se prezintă lanţul de 
furnizare a raportului financiar, în care sunt 
precizaţi procesele şi participanţii. 
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Fig.1. Lanţul furnizării raportării financiare într-o organizaţie virtuală 

 (după Coffin, 2000) 
 

Activităţile, motivele şi intenţiile participan-
ţilor se schimbă de-a lungul lanţului de furni-
zare, deşi nevoia de informaţie financiară ca 
bază pentru luarea deciziilor strategice rămâ-
ne aceeaşi motivaţie pentru fiecare partici-
pant. Companiile produc rapoarte financiare 
pentru satisfacerea cererii de informaţie de la 
partenerii interni şi externi. Contabilii sunt 
responsabili pentru pregătirea declaraţiilor 
financiare, auditorii certifică declaraţiile, ex-
perţii au nevoie ca informaţia financiară să 
fie prezentă şi obţinută conform legii, iar in-
vestitorii şi agregatorii de date financiare 
analizează informaţia pentru luarea decizii-
lor. 
Majoritatea organizaţiilor se confruntă cu 
mai multe standarde de contabilitate 
(GAAP2), pentru jurisdicţii şi linii de indus-
trie diferite (figura 2). 
În această situaţie, diferenţele de format şi 
cerinţe creează dificultăţi în compararea in-
formaţiei, ceea ce ar putea să prezinte un ob-
stacol în luarea de decizii eficiente. Declara-
ţiile financiare pot avea semnificaţie diferită 
în standarde de contabilitate diferite. Într-o 
situaţie ideală (şi totodată ipotetică), organi-
zaţiile folosesc un singur standard global de 
contabilitate cu care să comunice informaţia, 
pentru ca alţi parteneri să le înţeleagă. În 
această situaţie o bibliotecă XBRL, în care 
toată informaţia financiară este stocată la cel 
mai jos nivel posibil, va oferi module necesa-
re creării declaraţiilor financiare conform 
oricărui sistem de raportare, în timp ce in-
formaţiile financiare vor avea aceeaşi semni-

                                                 
2 Generally Accepted Accounting Principles 

ficaţie la nivelul inferior. 
În situaţia actuală de raportare există multe 
tehnologii pentru înregistrarea şi prezentarea 
informaţiei financiare. Metodele folosite cu-
rent pentru prezentarea informaţiei financiare 
(HTML, PDF sau pe hârtie), nu permit modi-
ficarea sau procesarea informaţiei prezentate 
direct într-un sistem informatic sau de vreo 
aplicaţie. Conversiile (manuale sau automate) 
devin obligatorii, ceea ce poate duce la pier-
derea de integritate şi format ale datelor. In-
formaţia prezentată în rapoartele financiare 
este colectată din sisteme interne specializate 
de contabilitate, fiind necesare metode şi 
formate diverse pentru înregistrarea ei, la ca-
re se adaugă conversia pentru schimbul de 
date. 
EDI este o metodă comună utilizată pentru 
asigurarea transportului sigur de informaţie. 
Dezavantajul principal este că fiecare parte 
implicată trebuie să aibă un sistem EDI pen-
tru a comunica standardizat. În multe cazuri 
cumpărarea unui asemenea sistem este prea 
costisitor pentru companii, făcând astfel ca 
EDI să devină un standard global. Pe lângă 
EDI sunt posibile şi alte metode de transport, 
din care majoritatea (celor noi) se bazează pe 
Internet. Din ce în ce mai mulţi indivizi, afa-
ceri şi organizaţii se conectează la reţeaua 
mondială şi îi folosesc acoperirea globală 
pentru a distribui informaţie. Internetul devi-
ne astfel noua infrastructură tehnică pentru 
raportarea în afaceri. 
Raportarea bazată pe Internet este descrisă ca 
„raportarea publică a datelor de operare şi 
financiare de către o întreprindere de afaceri 
prin intermediul world wide web sau a unor 
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medii similare bazate pe Internet”. Deşi im-
portanţa Internetului a crescut enorm în ulti-
mii ani, raportarea pe baza acestuia încă nu 
se dezvoltă la acelaşi ritm. Nici una din teh-
nologiile curente nu permite transmiterea 
universală, uniformă şi standardizată de date 
cu păstrarea informaţiei intactă şi procesabi-
lă. 

 
STANDARDE DE RAPORTARE FINANCIARĂ SUB DIFERITE JURISDICŢII

GAAP - SUA 
Companii Comerciale 
şi Industriale (C&I) 
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şi Industriale (C&I) 
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Companii Comerciale 
şi Industriale (C&I) 
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GAAP - SUA 
Companii C&I exinse 
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Companii C&I exinse 
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... ... ...

... ... ...

... ... ...
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... 

 Fig.2. Standarde de raportare financiară  
(după Coffin, 2000) 

 
Lumea socială şi pragmatică poate fi legată 
direct cu partenerii care, pentru intenţia deci-
zională, trebuie să fie în stare să acceseze in-
formaţia de oriunde, oricând şi în orice con-
diţii. Standardele de raportare pot fi legate de 
nivelul de semantică, deoarece acesta se ocu-
pă cu semnificaţia informaţiei raportate. Oda-
tă cu globalizarea afacerilor, devine din ce în 
ce mai important ca toată lumea să înţeleagă 
ceea ce se discută. Deci este nevoie ca stan-
dardele să fie comparate cu uşurinţă şi ca ra-
portul financiar să folosească un singur stan-
dard, uşor de convertit într-un alt standard. 
La nivelul sintactic se găsesc metodele de în-
registrare, prezentare şi transport de informa-
ţie financiară. La momentul actual există 
multe forme de înregistrare care nu pot inter-
acţiona şi sunt dependente de platformă. Ma-
joritatea tehnologiilor de prezentare nu per-
mite alterarea datelor, forţând utilizatorii 
(analiştii) să copieze manual informaţia. 
Nivelul empiric şi nivelul fizic sunt reprezen-
tate de infrastructura tehnică, formată din 
aplicaţii TIC dependente de Internet. În unele 
zone, integrarea s-a realizat parţial: afacerile 
de tip B2B, organizaţiile de reţea, sistemele 

cooperaţionale. Schimbul de informaţie din-
tre entităţile organizaţionale cunoaşte încă di-
ficultăţi pentru a învinge la nivel sintactic şi 
semantic. Ambele niveluri arată lipsa actuală 
de interoperabilitate, prin ratarea permiterii 
unui schimb fluent de date între sisteme. 
Deşi sunt necesare, conversiile nu sunt întot-
deauna posibile, datorită lipsei de integritate 
a datelor. Fluxul întrerupt de informaţie din-
tre organizaţii se regăseşte în pierdere de efi-
cienţă, prin lipsa unui format comun şi ac-
ceptat general pentru raportare. Dezvoltările 
tehnologice sunt acum pe punctul de a inte-
gra diferite fluxuri informaţionale într-unul 
singur, iar folosirea unui limbaj electronic 
standard de afaceri (XBRL) poate fi văzut ca 
un mijloc pentru atingerea obiectivelor stra-
tegice ale unei organizaţii eficiente. 
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