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 Stowarzyszenie SBR Polska 
 

Stowarzyszenie „SBR Polska” jest organizacją non-profit zrzeszającą 

osoby fizyczne oraz podmioty prawne zainteresowane rozwojem 

standardu XBRL w Polsce.  

 

 Czym jest standard XBRL 
 

Aktualne procesy sprawozdawcze charakteryzuje zróżnicowany format 

obiegu informacji. Mamy więc do czynienia zarówno z papierem (np. 

większość deklaracji podatkowych, sprawozdania finansowe 

przekazywane do KNF, itp.) jak i formatami elektronicznymi typu PDF, MS 

Word, MS Excel XLS, jak i bazującymi na XML-owych schemach XSD. 

Wszystkie wyżej wymienione elektroniczne formaty nie dostarczają 

wymaganych mechanizmów zapewniających wysoką jakość 

przesyłanych informacji. 

 

Rozwiązaniem tego problemu jest format XBRL (eXtensible Business 

Reporting Language)  Bazuje on na języku XML i opracowany został w 

celu opisywania szeroko pojętych informacji finansowych 

(rachunkowych, podatkowych, statystycznych). Pomysł jego stworzenia 

zrodził się w 1998, w głowie pewnego amerykańskiego księgowego- 

Charles’a Hoffmann’a, który dostrzegając możliwości języka XML w 

zakresie opisu danych, rozpoczął wspólnie z amerykańskim instytutem 

księgowych prace nad opracowaniem dialektu XML dla potrzeb 

sprawozdawczości finansowej. 

 

XBRL jest nieodpłatnym, dostępnym dla wszystkich standardem 

opartym na technologii XML, którego głównym celem jest interaktywny 

opis informacji finansowych dla publicznych oraz prywatnych 

przedsiębiorstw oraz innych organizacji. XBRL daje korzyści wszystkim 

uczestnikom łańcucha procesu sprawozdawczego poprzez 

wykorzystanie wystandaryzowanych metod, dzięki którym użytkownicy 

mogą przygotować, publikować i analizować sprawozdania finansowe 

w dogodny dla siebie sposób.  

 

BBuudduujj  ssttaannddaarrdd,,  

ssttwwóórrzz  rryynneekk,,  

rroozzwwiijjaajj  sswwóójj  bbiizznneess……  
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 XBRL = przyszłość 
 

XBRL to standard uniwersalny. Znajduje on zastosowanie w różnych 

dziedzinach, gdzie w znaczny sposób redukuje obciążenie związane z  

raportowaniem. Główne obszary zastosowania to: 

 

 sektor bankowy  

 rynek kapitałowy 

 rejestry gospodarcze 

 sprawozdawczość podatkowa, rachunkowa i statystyczna. 

 

Wymienione powyżej obszary służą jedynie za przykład, bowiem 

standard XBRL może być zastosowany wszędzie tam, gdzie 

przejrzystość sprawozdań finansowych, krótki okres gromadzenia i 

przetwarzania danych odgrywa szczególnie ważną rolę. 

 

Standard XBRL staje się również ważny dla Unii Europejskiej. Od stycznia 

2014 roku Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) uznał standard 

XBRL jako obligatoryjny w procesie raportowania FINREP oraz COREP.  

Od 2015 roku Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych 

Programów Emerytalnych (EIOPA) postanowił wdrożyć format XBRL jako 

standard sprawozdawczości danych pomiędzy krajowymi organami 

ochrony konkurencji a EIOPA.  

 

Dyrektywa Transparentności przyjęta przez Parlament Europejski (12 

czerwca 2013) zakłada, iż w styczniu 2016 roku ma zostać podjęta 

decyzja w sprawie wyboru jednolitego standardu raportowania na 

rynku kapitałowym. Zgodnie z tym dokumentem jednym z rozważanych 

języków raportowania jest format XBRL. 

 

Z Dyrektywy Transparentności dla Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i 

Papierów Wartościowych (ESMA) wynika, że od 2020 roku spółki 

notowane na europejskich giełdach będą musiały udostępniać swoje 

dane finansowe w nowym formacie, który będzie pozwalał na 

automatyczne udostępnianie danych, szybkie dokonywanie analizy 

informacji i wyciąganie decyzji inwestycyjnych.  Standard XBRL jest 

jednym z potencjalnych formatów, które ESMA może przyjąć. 

 

 

XXBBRRLL  zzaappeewwnniiaa  sszzyybbkkii  

ddoossttęępp  ddoo  pprrzzeejjrrzzyyssttyycchh    

ii  ppoorróówwnnyywwaallnnyycchh  

ddaannyycchh  
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Stowarzyszenie opracowywało Projekt jednolitej sprawozdawczości. 

Polega on na budowie spójnych taksonomii dla celów 

sprawozdawczości opartej o Ustawę o Rachunkowości oraz innych 

podstawach prawnych wskazanych przez instytucje publiczne, a także 

na dostosowaniu taksonomii IFRS do potrzeb sprawozdawczości 

Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 

w Polsce. 

 

Standaryzacja sprawozdawczości finansowej spotkała się z szeroką 

aprobatą ze strony instytucji publicznych, czego wynikiem są podpisane 

Memoranda. Stowarzyszenie współpracuje z Ministerstwem Finansów w 

celu wykorzystania XBRL w różnych projektach dotyczących 

gromadzenia informacji gospodarczych, a w szczególności 

finansowych, z Komisją Nadzoru Finansowego odnośnie zastosowania 

XBRL jako podstawy do nowego systemu raportowania na rynku 

kapitałowym, Ministerstwem Gospodarki w celu wykorzystania 

standardu XBRL do redukcji obciążenia administracyjnego oraz 

Narodowym Bankiem Polskim. Dodatkowo Stowarzyszenie 

współpracuje z instytucjami zaangażowanymi w inicjatywę Standard 

Business Reporting w Polsce (SBR).  

 

Poparcie udzielone działaniom Stowarzyszenia przez różne instytucje 

potwierdzają opinie o XBRL jako przyszłościowym standardzie 

sprawozdawczości.  

 

 

 SBR Polska zrzesza innowacyjne przedsiębiorstwa 
 

Stowarzyszenie SBR Polska to organizacja skupiająca podmioty o 

zróżnicowanym profilu działania. Wśród jego członków znaleźć można 

firmy specjalizujące się   w działalności finansowej, audytorskiej,  

księgowej, jak również informatycznej. Taka mozaika profili tworzących 

SBR Polska nie jest przypadkowa, gdyż standard ten łączy w sobie 

obszar szeroko pojętych finansów oraz informatyki. Już dziś możesz i Ty 

wstąpić do grona podmiotów wspierających nowy interaktywny 

standard. 
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Dzięki członkostwu uczestniczysz w działaniach na rzecz: 

 tworzenia i rozwoju standardu XBRL, 

 popularyzowania i podnoszenia poziomu wiedzy na temat 

możliwości elektronicznej wymiany danych, 

 poprawy aktualnie istniejących standardów sprawozdawczości, a 

w szczególności sprawozdawczości elektronicznej. 

 

Wszystko to realizowane jest poprzez wspólną budową „powszechnych” 

taksonomii oraz organizację konferencji, seminariów, spotkań 

roboczych poświęconych standardowi XBRL. 

 Chcesz dołączyć do grona pionierów 

interaktywnego standardu? 

 

„SBR Polska” jest Stowarzyszeniem typu non-profit, zarejestrowanym pod 

numerem KRS 248935. Jest to otwarta organizacja, a jej statut nie 

przewiduje, żadnych ograniczeń, w stosunku do kandydatów 

ubiegających się o jej członkostwo. 

 

Statut Stowarzyszenia wyróżnia dwie grupy członków: 

 

 członkowie zwyczajni – osoby fizyczne, reprezentujące 

członków wspierających na Walnym Zgromadzeniu, posiadające 

prawa określone w statucie § 5 pkt. 1 

 

 członkowie wspierający -  podmioty prawne delegujące osoby 

do prac w grupach roboczych oraz płacący składki, posiadający 

prawa określone w statucie § 6 pkt. 1 

 

UZYSKANIE CZŁONKOSTWA W STOWARZYSZENIU „SBR POLSKA” NIESIE ZA 

SOBĄ SZEREG KORZYŚCI: 

 

 dostęp do wiedzy eksperckiej oraz informacji gromadzonej 

wewnątrz Stowarzyszenia,  

 możliwość wpływania na kształt oraz kierunek tworzenia i 

rozwoju standardu XBRL zarówno w Polsce jak i na świecie, 

 

BBąąddźź  iinnnnoowwaaccyyjjnnąą  ffiirrmmąą--  

wwssppiieerraajj  XXBBRRLL  
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 możliwość nawiązania kontaktów i współpracy z podmiotami 

zaangażowanymi w prace nad standardem wewnątrz 

międzynarodowych konsorcjów zajmujących się promowaniem 

standardu, 

 dostęp do szkoleń oraz wsparcia w zakresie XBRL, 

 promowanie Państwa firmy jako podmiotu wspierającego 

innowacyjność na wszystkich wydarzeniach organizowanych przez SBR 

Polska, a także za pomocą portalu internetowego SBR Polska 

 promocja Państwa usług i produktów związanych ze 

sprawozdawczością finansową. 

 Oni nam już zaufali 

 
Stowarzyszenie "SBR Polska" to organizacja otwarta dla wszystkich 

przedsiębiorstw oraz instytucji pragnących wspierać ideę rozwoju 

interaktywnego standardu sprawozdawczości w Polsce. Zaufały nam 

już największe marki w Polsce.  Wśród nich można wyróżnić 

następujące:  
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Przyłącz się i TY, a poprzez zaangażowanie w prace Stowarzyszenia 

uzyskasz informacje dotyczące możliwości wdrożenia oraz 

wykorzystania standardu XBRL w Polsce, zyskując w ten sposób 

przewagę rynkową nad konkurencją. 

  

 Źródło finansowania 

 

Podstawowym źródłem finansowania Stowarzyszenia są składki 

członkowskie pobierane od członków wspierających, przy czym nie jest 

to jedyne źródło dochodów Stowarzyszenia, wszystkie dopuszczalne 

źródła przychodów określa statut.  

 

Dzięki tym niewielkim opłatom członkowskim jesteśmy w stanie 

prowadzić działalność promocyjną na rzecz standardu przyszłości.  

 

Struktura składek członkowskich w roku 2014 przedstawia się 

następująco:

 

 

 

 
Liczba zatrudnionych pracowników wysokość składki 2014 

Do 250 pracowników (małe i średnie 

przedsiębiorstwa) 
2000 PLN 

Powyżej 250 pracowników (duże 

firmy) 
5000 PLN 

 

 

 

 

 Masz pytania? 

 
 

Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć na wszelkie pytania: 

 

 

 

 

Stowarzyszenie „SBR Polska” 

                                               ul. Miedziana 3A/17 

                                                 00-443 Warszawa 

                                                  (+48)666-594-41 

                                                biuro@sbr.org.pl 
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