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Oferta szkolenia „Podstawy XBRL”
Stowarzyszenie SBR Polska

I. Tematyka
Proponowany zakres szkolenia obejmowałby wybrane przez Zamawiających
zagadnienia spośród następujących:
1. Wprowadzenie do XBRL (XBRL w sprawozdawczości biznesowej oraz
na tle innych standardów; konsorcjum XBRL international;
lokalne jurysdykcje XBRL)
2. Podstawy XML (przykłady konstrukcji XML wykorzystywanych w
XBRL)
3. Architektura
XBRL
według
specyfikacji
2.1
(taksonomia,
rozszerzenie taksonomii i dokument instance)
4. Wielowymiarowe taksonomie XBRL (XBRL Dimensions)
5. Dobre praktyki i wzorce budowy taksonomii na podstawie modelu
informacyjnego
6. Nowe technologie w XBRL (wstęp do XBRL Formulas, Rendering oraz
Versioning)
7. Prezentacja
taksonomii
dla
Międzynarodowych
Standardów
Sprawozdawczości Finansowej (IFRS)
a. Zakres i model informacyjny,
b. Architektura i nawigacja po taksonomii,
c. Tworzenie raportu XBRL instance
d. Przykłady
innych
publicznych
taksonomii
XBRL:
HGB
(niemiecki
kodeks
handlowy),
US-GAAP
(amerykańskie
standardy i praktyki sprawozdawczości finansowej), etc.
8. Proces sprawozdawczy oparty o XBRL (rola XBRL w łańcuchu
raportowania)
9. Metodologia wdrażania XBRL w łańcuchu raportowania
10.
Przegląd
projektów
XBRL
na
świecie
(w
podziale
przedmiotowym
na
sprawozdawczość
finansową,
statystyczną,
podatkową oraz w podziale podmiotowym na: banki, MŚP, spółki
publiczne) oraz w Polsce (COREP i FINREP w Narodowym Banku
Polskim)
11.
Inne (wskazane przez Zamawiających)
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II.

Forma szkolenia

Szkolenie
przeprowadzone
zostanie
w
formie
wykładu.
Termin
szkolenia,
czas
trwania
oraz
koszt
wskazane
zostaną
przez
Stowarzyszenie
po
uzyskaniu
informacji
od
Zamawiających
określających preferowany zakres oraz liczbę uczestników. Szkolenie
mogłoby się odbyć w miejscu wskazanym przez Zamawiających.
III. Wykładowcy
Szkolenie poprowadzone zostałoby przez praktyków w obszarze XBRL.
Wykładowcy posiadają szerokie doświadczenie w zakresie szkoleń
(prowadzili szkolenia podczas wielu konferencji XBRL International,
szkolili instytucje publiczne m.in. Ministerstwo Finansów, Główny
Inspektorat
Nadzoru
Bankowego,
Narodowy
Bank
Austrii)
i
implementacji standardu XBRL (między innymi: budowa rozszerzeń
taksonomii COREP i FINREP dla NBP, współpraca przy tworzeniu
taksonomii IFRS, doradztwo przy realizacji fazy pilotażowej projektu
SBR w Australii, budowa lokalnych rozszerzeń taksonomii MSSF np. dla
nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Chile).
IV.

Warunki

Szkolenie ma charakter zamknięty i jest skierowane do pracowników
zatrudnionych
przez
Zamawiającego
szkolenie.
Wykłady
zostaną
przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego w przystosowanej do tego
Sali, w szczególności wyposażonej w projektor multimedialny.
Koszt szkolenia dla jednego uczestnika wynosi 900 zł bez podatku
VAT. Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały informacyjne, a po
jego zakończeniu certyfikaty potwierdzające odbycie szkolenia.
Ponadto istnieje możliwość konsultacji z Wykładowcą w okresie
jednego miesiąca po zakończeniu szkolenia.
Najbliższy termin szkolenia, kiedy może zostać przeprowadzone, to
pierwsza połowa października br. Inne terminy szkolenia mogą mieć
miejsce po wcześniejszym ustaleniu z Wykładowcą.
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