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Buduj standard,
stwórz rynek,
rozwijaj swój biznes…

Zdobądź niezbędną wiedzę do przystosowania się do nowych
potrzeb swoich klientów

Jeśli się to jeszcze nie zdarzyło, możesz być pewny, że w najbliższym czasie Twoi

Przystąp do organizacji

najważniejsi klienci zaczną pytać o możliwość wykorzystania narzędzi XBRL w

skupiającej innowacyjne

oferowanych przez Ciebie oprogramowaniach, serwisach czy też usługach.

przedsiębiorstwa

Członkowie Stowarzyszenia SBR Polska otrzymują jako pierwsi dostęp do wiedzy

uczestniczące w tworzeniu

na temat prowadzonych projektów w kraju. Ponadto, jako Członek SBR Polska,

ważnego standardu, który

bierzesz udział w pracach rozwojowych nowego standardu. Członkostwo daje

ułatwi dostęp do

Ci także dostęp do informacji, które mogą być przydatne przy unowocześnianiu

informacji inwestorom,

twoich produktów i usług.

urzędom i innym
użytkownikom



Przystąp do organizacji skupiającej liderów nowej ery
raportowania

Stowarzyszenie

SBR

Polska

to

organizacja

skupiająca

podmioty

o zróżnicowanym profilu działania. Wśród naszych członków znaleźć można
największe firmy specjalizujące się w działalności finansowej, audytorskiej,
księgowej, jak również informatycznej. Taka mozaika profili tworzących SBR nie
jest przypadkowa, gdyż standard ten łączy w sobie obszar szeroko pojętych
finansów oraz informatyki.
Wiele instytucji publicznych takich jak KNF, NBP, CO KPRM, Ministerstwo
Finansów czy GPW upatruje w XBRL szansę na zwiększenie efektywności
sprawozdawczości biznesowej.



Przyspiesz rozwój standardu, dającego Ci nowe możliwości

Współpracuj, w ramach Stowarzyszenia, poprzez uczestnictwo w grupach
roboczych pracujących nad kierunkami rozwoju standardu w regionie. Twoje
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Więcej informacji www.sbr.org.pl

SBR Polska

zaangażowanie dzisiaj może kształtować przyszły zakres zastosowania XBRL
w Polsce.



Wyróżnij się na tle innych

Członkostwo daje Ci możliwość zaistnienia jako przedsiębiorstwo promujące
przejrzystość,

poprawność

oraz

efektywność

w

raportowaniu.

Strona

internetowa SBR Polska, publikacje informacyjne, a także wszelkie materiały
marketingowe prezentowane w trakcie wydarzeń organizowanych przez
Stowarzyszenie. Jest to miejsce, gdzie Twoje przedsiębiorstwo może zaistnieć
przed mediami, potencjalnymi klientami czy też partnerami biznesowymi.



O XBRL

XBRL, czyli Extensible Business Reporting Language, to wolny od opłat, ogólnie
dostępny standard oparty o XML, którego głównym celem jest interaktywny opis
informacji.

XBRL

daje

korzyści

dla

wszystkich

uczestników

procesu

sprawozdawczego. Jego użycie pozwala na przygotowanie, publikowanie
i analizowanie sprawozdań finansowych w dogodny sposób.



Stowarzyszenie SBR Polska

Stowarzyszenie SBR Polska jest organizacją non-profit, zrzeszającą osoby
fizyczne oraz podmioty prawne zainteresowane rozwojem XBRL w Polsce.
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt poprzez przesłanie
wiadomości e-mail na adres biuro@sbr.org.pl lub odwiedzenie naszej strony
internetowej www.sbr.org.pl
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