STANDARD BUSINESS REPORTING
Standard Business Reporting to koncepcja usprawnienia i ujednolicenia
komunikacji instytucji i organizacji rządowych i nadzorczych z
przedsiębiorstwami i obywatelami przy wykorzystaniu nowoczesnych,
otwartych standardów elektronicznych.



Buduj standard,
stwórz rynek,
rozwijaj swój biznes!

Sprawozdawczość w Polsce

Spełnianie obowiązków sprawozdawczych wobec instytucji publicznych to dla przedsiębiorstw
istotne obciążenie. Jest ono zbyt kosztowne i czasochłonne. W dużej mierze spowodowane jest
to tym, iż zupełnie nieprzychylny jest sposób, w jaki administracja wymaga dostarczania
informacji. Zamiast współpracować ze sobą, woli zmusić przedsiębiorstwa do wielokrotnego
wykonywania mozolnych czynności. Przychody, koszty, zysk - te informacje interesują wszystkich i
są wymagane przez wszystkich: urzędy skarbowe do celów podatkowych, GUS - do celów
statystycznych, CUW - do celów informacyjnych. Jest to tylko część z odbiorców. Są jeszcze np.
nadzorcy finansowi i kapitałowi. Skoro interesują ich te same informacje to, dlaczego
przedsiębiorcy muszą przekazywać je każdemu z osobna? Czy nie wystarczyłoby przesłanie ich
tylko raz?
Oczywiście istnieje taka możliwość. Wystarczy wola współpracy w celu harmonizacji wymiany
informacji. Jej efektem może być stworzenie elektronicznej platformy sprawozdawczej, do której
przedsiębiorcy będą przesyłać kompletny zestaw informacji, a poszczególne instytucje
publiczne pobierać tylko te, które są im potrzebne. Wszystko elektroniczne, szybko i efektywnie.
Takim rozwiązaniem jest program Standard Business Reporting.

Dzięki wsparciu ze
strony uczestników
procesu
raportowania:
twórców
oprogramowania,
księgowych,
audytorów oraz
innych firm
i organizacji, możemy
pokazać jak duże
poparcie istnieje dla
wdrożenia
elektronicznego
raportowania Polsce.

Projekt SBR odniósł
Rysunek 1. Aktualna sytuacja w zakresie sprawozdawczości w Polsce

Głównym założeniem SBR jest redukcja obciążenia administracyjnego związanego z procesem
raportowania do różnych instytucji publicznych. Cel ten osiągany jest na następujące sposoby:

harmonizacja wymiany informacji pomiędzy instytucjami.

redukcja ilości raportowanych informacji – przez redukcję rozumiana jest eliminacja
błędnych oraz powtarzających się danych

Umożliwienie przesyłania sprawozdań za pomocą platformy online

Wykorzystanie jednego standardu przesyłania informacji -XBRL

Umożliwienie wysłania jednego raportu prosto z komputera

Wprowadzenie do obiegu aktualnych danych

Wygenerowanie oszczędności



Single reporting

Motywem przewodnim projektu SBR jest idea „single reporting”, czyli uproszczenie procesu
raportowania
poprzez
zastosowanie
jednego,
kompleksowego
zestawu
pozycji
sprawozdawczych (taksonomii) na potrzeby wszystkich instytucji publicznych. Dzięki temu
uzyskuje się podwójne korzyści:

redukcja kosztów związane z procesem przesyłania sprawozdań,

uproszczenie komunikacji między sektorem prywatnym i administracją.

Więcej informacji: www.sbr.org.pl

ogromny sukces
przynosząc
wielomilionowe
oszczędności w
takich krajach jak:
Holandia, Australia,
Belgia i Nowa
Zelandia.

STANDARD BUSINESS REPORTING
Wdrożenie projektu SBR, dzięki zastosowaniu odpowiedniego oprogramowania, pozwoliłoby na
przekazywanie informacji zawartych w raporcie bezpośrednio do instytucji publicznych w czasie
rzeczywistym przy całkowitej eliminacji błędów.



SBR i standard XBRL

Koncepcja Standard Business Reporting (SBR) jest całościową metodologią komunikacji instytucji
publicznych za pomocą standardu XBRL, w celu umożliwienia podmiotom gospodarczym realizacji
wszystkich obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych w ujednolicony sposób.
XBRL jest międzynarodowym, elektronicznym i interaktywnym standardem opisu danych
biznesowych i gospodarczych. Pozwala w sposób uporządkowany i systematyczny organizować
dane w raporty, automatycznie je przesyłać i weryfikować oraz stosować zaawansowane metody
analityczne.

OECD wskazuje
inicjatywę SBR
jako
przyszłość
raportowania!

Tylko wspólnymi
silami możliwe jest
osiągnięcie
sukcesu, jakim
Rysunek 2. Schemat jednolitego systemu raportowania w Polsce

Ideą projektu SBR jest stworzenie platformy, do której przedsiębiorstwa przesyłałyby swoje raporty
finansowo-gospodarcze (obejmujące informacje podatkowe, sprawozdania finansowe oraz
statystyczne), zaś instytucje publiczne pobierałyby odpowiednie dla siebie dane. Z tego powodu
ważne jest, aby w projekcie uczestniczyła jak największa liczba instytucji, która otrzymuje od
przedsiębiorców sprawozdania z informacjami dotyczącymi prowadzonej przez nie działalności.

będzie
elektroniczna
sprawozdawczość
w Polsce!

 Sposób zastosowania SBR w Polsce







Poprawa jakości sprawozdawczości i planowania w zakresie sektora finansów publicznych ujednolicenie i uspójnienie wszystkich formularzy planistycznych i sprawozdawczych w formie
elektronicznej oraz skrócenie terminów otrzymywania danych
Zwiększenie efektywności zarządzania procesem realizacji budżetu Państwa usprawnienie przepływu informacji z zakresu planowania, wykonania i sprawozdawczości
budżetu Państwa pomiędzy dysponentami środków budżetu i Ministerstwem Finansów
(opracowanie koncepcji jednolitego systemu prowadzenia rachunkowości dla
państwowych jednostek budżetowych)
Reforma systemu poboru podatków - zwiększenie efektywności fiskalnej i kosztowej poboru
podatków
Eliminacja niepotrzebnych procedur administracyjnych oraz rozwijanie e-administracji, w
tym:
- poprawa efektywności i dostępności administracji publicznej
-racjonalizacja administracji poprzez eliminację niepotrzebnych procesów i procedur oraz
uproszczenie i elektronizację pozostałych
-ujednolicenie zasad wymiany dokumentów w e-administracji oraz wprowadzenie
elektronicznego postępowania administracyjnego.

 Kontakt
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.

Więcej informacji: www.sbr.org.pl

Przyłącz się
do inicjatywy
SBR już teraz!

