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Use of XBRL is especially important for organizations that conduct business in a virtual envi-
ronment or an environment where the flow of goods and services must be combined with a 
flow of information. Flows between organizations that evolve in a business-to business envi-
ronment offers excellent conditions for the use of an universal language. One of the central 
concepts of virtual organizations is the business network. The main feature of a business net-
work is the exchange of resources, the nature and frequency of change in time. In these cir-
cumstances, virtuality is an important feature and it is gives the ability of an organization to 
obtain consistency and coordinate critical competencies by designing a value-added business 
process. 
Keywords: XBRL technology, business network, business process, virtual organization. 
 

rganizaţiile virtuale trebuie să se replie-
ze pentru fiecare contract în parte. Con-

figuraţia este rearanjată pentru fiecare proiect 
nou şi obiectivul este redefinit. Rezultatul es-
te o reţea temporară de organizaţii formată pe 
bază de proiecte, la care participă numai 
anumiţi parteneri implicaţi în reţeaua de afa-
ceri. Efectul acestui fenomen este că reţeaua 
de afaceri evoluează prin parteneri care ajung 
să se cunoască în timpul unui proiect, exploa-
tând avantajul informaţiei rezultate în proce-
sele de selecţie repetate. Acesta înseamnă că 
atunci când se încheie noi contracte, partene-
rii de afaceri se apropie mai întâi de cei cu 
care au colaborat cu succes. Schimbul de in-
formaţie între reţelele temporare trebuie să 
fie neîntrerupt, ceea ce XBRL poate asigura 
cu succes. 
Un studiu întreprins în Norvegia despre pro-
gresul de dezvoltare a XBRL a evidenţiat 

avantajele noii tehnologii. Potenţialul de fo-
losire în practică a metodei XBRL este ilus-
trat în continuare prin analiza comparativă a 
două organizaţii (Axion şi Boldstyl) care au 
implementat noua tehnologie. 

 Axion este o societate comercială care 
face afaceri la nivel global şi are zece filiale 
în tot atâtea ţări, care raportează la cartierul 
general internaţional al Axion din SUA. 
Compania a încorporat recent XBRL în sis-
temul său financiar pentru a îmbunătăţi cur-
sul de informaţie financiară în interiorul fir-
mei. Filialele trebuie să implementeze rapor-
tarea în aceeaşi manieră, astfel încât biroul 
principal să acumuleze cu uşurinţă şi să pro-
ceseze toate datele. XBRL este limbajul fi-
nanciar standard folosit de către toate siste-
mele Axion de înregistrare, procesare şi 
transmitere de informaţie financiară. 
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Fig. 1. Procesul de raportare cu XBRL la compania Axion 

O 



Revista Informatica Economică, nr.4(32)/2004 34

De când Axion este menţionată la bursa de 
valori, trebuie să-şi publice informaţia finan-
ciară pe Internet pentru a oferi investitorilor 
posibilitatea directă de a accesa informaţia la 
zi. Folosind elemente XBRL se creează fişie-
re HTML şi tabele Excel care conţin datele 
financiare corecte pentru publicarea pe Inter-
net. Aceste forme de rapoarte financiare sunt 
destinate celor care încă nu folosesc XBRL. 
Pentru cei care folosesc XBRL, compania are 
un document care poate fi procesat şi descăr-
cat direct. Documentele sunt plasate pe situl 
corporaţiei şi în intranetul ei (figura 1). 

 Boldstyl este o organizaţie din acelaşi 
domeniu de afaceri ca şi Axion, acţionând 
global cu o serie de filiale în nouă ţări. 
Boldstyl foloseşte metode tradiţionale de ra-
portare externă. Informaţia generată de pro-

cesele sale este introdusă într-o bază de date 
din sistemul informatic, cu diferenţe în for-
mat sau platformă. Foloseşte o combinaţie de 
aplicaţii standard de birou şi baze de date, 
utilizând două sisteme de operare diferite. 
Motivul pentru care foloseşte două sisteme 
de operare este că are un sistem anterior teh-
nologiei actuale, care deţinea toate datele ne-
cesare şi care nu putea fi suprimat. Datele 
trebuiau încorporate în noul sistem informa-
tic al organizaţiei pentru a putea menţine afa-
cerea. Boldstyl este de asemenea cotată la 
bursa de valori şi vrea să-şi publice rapoarte-
le financiare pe Internet. Acest lucru se reali-
zează prin copierea/rescrierea informaţiei din 
raportul anual afişat în documente HTML 
sau PDF (figura 2). 
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Fig. 2. Procesul de raportare la compania Boldstyl 

 
O analiză a nivelurilor lucrului în cadrul 
semiotic pentru cele două organizaţii se regă-
seşte în tabelul 1. Rezultatele vor fi folosite 
pentru a explora condiţiile de implementare 
cu succes a XBRL. 
Deşi ambele companii (Axion şi Boldstyl) 
folosesc Internetul pentru raportarea externă, 
beneficiile XBRL în comparaţie cu metodele 
tradiţionale ale raportării bazate pe Internet 
conduc la o cale de raportare de afaceri mai 
eficientă, sigură şi necostisitoare. 
Utilizarea XBRL facilitează procesul de ra-
portare financiară, ceea ce constituie un 
avantaj al lucrului în cadrul semiotic. Datori-
tă clarităţii şi transparenţei modelelor XBRL 
la utilizatori se pot preveni problemele semi-
otice. Utilizatorii ştiu la ce să se aştepte şi la 

ceea ce se aşteaptă alţii de la ei. Problemele 
de semantică nu sunt niciodată eliminate, dar 
folosirea XBRL asigură că informaţia înre-
gistrată, transmisă şi procesată este intactă şi 
corectă după standardul descris în taxonomie. 
Utilizarea XBRL creează un grad înalt de 
eficienţă în aspectele operaţionale. În plus, 
raportarea de afaceri bazată pe XBRL pla-
sează organizaţia într-o situaţie nouă, permi-
ţând implementarea progresului strategic şi 
inovator. 
O problemă importantă la nivelul infrastruc-
turii tehnice este integrarea tehnologiei in-
formaţiei şi comunicaţiilor astfel încât toate 
nivelurile organizaţionale să poată comunica 
mai eficient, atât intra-organizaţional, cât şi 
cu furnizorii, clienţii şi alţi parteneri. 
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Tabelul 1. Cadrul semiotic comparat pentru companiile Axion şi Boldstyl 

Nivel 
semiotic Boldstyl Axion 

Fizic şi 
empiric 

 De când foloseşte diferite sisteme, 
aplicaţii şi formate are nevoie să conver-
tească toate formatele într-unul singur, care 
poate fi procesat să formeze rapoarte anuale 
(ceea ce poate conduce la erori). 

 Filialele folosesc modele diferite de în-
registrare, ceea ce conduce la probleme pri-
vind integrarea informaţiei financiare la ni-
velul companiei. 

 Filialele Axion folosesc câteodată sis-
teme şi aplicaţii diferite. Standardizarea 
formatului (independenţa de platforma har-
dware şi software) asigură unicitatea meto-
dei de comunicare. 

 Încorporarea XBRL a fost relativ ne-
costisitoare deoarece tehnologia era pre-
zentă în companie şi administratorii baze-
lor de date deja incluseseră XBRL. 

Sintactic şi 
semantic 

 Utilizarea HTML pentru raportarea ba-
zată pe Internet asigură consistenţă aranja-
mentului, având o sigură structură 
predefinită (limbajul poate fi înţeles de către 
multiple aplicaţii şi platforme). 

 Aplicaţiile nu pot determina semnifica-
ţia informaţiei şi nu o pot procesa dacă nu îi 
cunosc atributele. 

 Neînţelegerile sunt evitate prin folosi-
rea tag-urilor care dau semnificaţie elemen-
telor de informaţie. 

 XBRL opreşte redundanţa în infor-
maţie, deoarece este introdusă o singură 
dată. 

 Folosind un limbaj bazat pe XML se 
asigură consistenţă şi integritate datelor în-
registrate. 

Pragmatic 

 Orice schimbare în standarde trebuie 
operată în toate componentele sistemului in-
formaţional (ceea ce poate duce la inconsis-
tenţă în folosirea de standarde). 

 Filialele trebuie să raporteze organis-
melor naţionale ale ţărilor în care fiinţează, 
ceea ce înseamnă că foloseşte GAAP-uri di-
ferite pentru raportare, ridicând probleme 
când filialele trebuie să raporteze la cartierul 
general. 

 Are un standard pentru raportarea fi-
nanciară, deşi informaţia folosită pentru 
crearea declaraţiilor financiare trebuie să fie 
convertită, copiată sau reinserată în formatul 
corect înainte de procesarea şi afişarea in-
formaţiei financiare. 

 Extensivitatea permite adăogarea pro-
priilor taxonomii în sistem, prin care se sa-
tisfac nevoile specifice filialelor şi le în-
corporează în sistemul informaţional finan-
ciar al companiei. 

 XBRL permite înregistrarea datelor 
numai dacă ele corespund taxonomiei; 
taxonomiile sunt referenţiate atât pe Inter-
net cât şi pe intranetul companiei şi orice 
schimbare în taxonomii este încorporată 
automat. 

 Filialele folosesc standarde de conta-
bilitate diferite, specifice ţărilor în care fi-
inţează; un traducător de taxonomii permite 
importarea directă a rapoartelor financiare 
ale filialelor în sistemul informatic princi-
pal. 

Social 

 Managementul informaţional complet 
şi exact este valabil numai la sfârşitul lanţu-
lui valoric de raportare financiară. 

 Deşi situl Boldstyl nu este actualizat cu 
regularitate, informaţia financiară nu este 
mai veche de două luni. 

 Distribuirea informaţiei financiare la 
parteneri este făcută prin rapoarte anuale pe 
hârtie, fişiere PDF, document HTML, do-
cument Word şi pe CD-ROM. Conversia 
declaraţiilor financiare din bazele de date în 
aceste formate este consumatoare de timp şi 
resurse. 

 Când XBRL va fi total încorporat în 
lanţul valoric de raportare financiară, ra-
poartele manageriale interne vor fi dispo-
nibile online în orice moment (raportare 
virtuală). 

 Deoarece XBRL oferă semnificaţie 
(semantică) elementelor de informaţie, pot 
fi create diferite formate de prezentare pen-
tru raportarea bazată pe Internet, prin do-
cumente XBRL (HTML, Excel, PDF). 

 Legătura către situl companiei sau că-
tre un cuprins al documentului XBRL asi-
gură informaţie la zi; prin protejarea unor 
informaţii mai sensibile, un document 
XBRL original se poate transforma într-
unul public. 

 Compania îşi distribuie declaraţiile 
financiare prin intermediul rapoartelor anu-
ale pe hârtie, fişiere PDF,  documente 
HTML/Word şi CD-ROM. 
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Reingineria mediului de afaceri virtuale, ca 
expresie a standardizării rapoartelor, a date-
lor primare şi a procedurilor de raportare uti-
lizând XBRL, constituie o premisă a succesu-
lui trecerii organizaţiei tradiţionale spre lu-
mea virtuală, datorită următoarelor conside-
rente: 

 Aplicarea XBRL poate avea un impact 
puternic asupra procesului de raportare în 
afaceri pentru partenerii implicaţi. Distribui-
rea costurilor şi beneficiilor pe diferiţi parte-
neri variază. Cadrul de lucru semiotic poate 
fi de ajutor în cuantificarea costurilor şi bene-
ficiilor specificate pentru fiecare categorie de 
parteneri implicaţi. Majoritatea aplicaţiilor de 
raportare financiară este în esenţă de natură 
inter-organizaţională, în care beneficiile utili-
zatorului sunt puternic dependente de compa-
tibilitate şi standardizare. 

 Succesul în aplicarea XBRL depinde 
foarte mult de dezvoltarea şi acceptarea stan-
dardelor la nivelul tehnic, sintactic, semantic, 
social şi pragmatic. Ca urmare este nevoie de 
standardizare pentru dezvoltarea taxonomii-
lor, care să reprezinte toate categoriile de 
parteneri. 

 O condiţie esenţială pentru succes este 
implicarea organizaţiilor de conducere, pre-
cum corpurile profesionale de contabilitate, 
comunitatea financiară, organizaţiile guver-
namentale şi agenţiile regulatoare reprezen-
tând ţările industrializate. 

 Pe baza acordului în favoarea standarde-
lor partenerii implicaţi (în special organizaţii-
le şi contabilii), trebuie să investească într-o 
infrastructură tehnică globală bazată pe In-
ternet, fiind necesare limbaje standard de în-
registrare, stocare, transport şi prezentare la 
scară globală. 

 Dezvoltarea XBRL este un stimulent im-
portant pentru crearea şi dezvoltarea accentu-
ată a organizaţiilor virtuale. 

Cercetările viitoare vor trebui orientate către 
dezvoltarea mai multor taxonomii pentru zo-
ne funcţionale specifice. Comunităţile de 
cercetare (de exemplu corpurile profesionale 
şi universităţile) sunt implicate atât în cerce-
tarea fundamentală, cât şi în diseminarea cu-
noştinţelor către utilizatorii actuali şi potenţi-
ali. 
Tehnologia XBRL constituie o dezvoltare 
importantă în comunicarea şi schimbul de in-
formaţie financiară între partenerii într-un 
context virtual, având în vedere că într-o 
economie de reţea bazată pe Internet, toate 
tipurile de organizaţii interacţionează în mod 
necesar într-un context economic. 
 
Bibliografie 
[Coffin, 2000], Coffin, Z (2000), “The top 10 
effects of XBRL”. Management Accounting, 
Volume 82, Issue 12, 64-67 
[Daft, 1992], Daft R.L., Organization Theory 
and Design (4th ed.), West Publishing Com-
pany, St. Paul 1992 
[Katzy, 1998], Katzy, B.R. (1998), Design 
and Implementation of Virtual Organizations, 
Working Paper Series, 98.002, University 
BW Munich. 
[Manheim, 1999], Manheim M., Managing 
Virtual Work: Integrating Reflection and Ac-
tion through Appropriate Software Support, 
in Organizational Virtualness and Electronic 
Commerce, Proceedings o the 2nd Interna-
tional VoNet Workshop, Zurich, Elveţia 23-
24 septembrie 1999 
[Vervest et al., 2000], Vervest P., Dunn A., 
How to Win Customers in the Digital World, 
Springer, Germania 2000 


