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Koszty oraz uwarunkowania implementacji XBRL jako  

standardu raportowania finansowego na rynkach kapitałowych 

KATARZYNA KLIMCZAK  

Streszczenie 

Celem artykułu jest identyfikacja kosztów oraz uwarunkowań implementacji XBRL jako standardu 

raportowania finansowego na rynkach kapitałowych. Na potrzeby artykułu dokonano przeglądu wyników 

badań empirycznych, a także stanowisk, raportów, dokumentów konsultacyjnych nadzorców wybranych 

rynków kapitałowych dotyczących standardu XBRL oraz przeprowadzono analizę treści zebranych źródeł 

podporządkowaną celowi badania. Wykorzystanie standardu XBRL jako narzędzia wspomagającego 

raportowanie finansowe może potencjalnie nieść ze sobą szereg korzyści, takich jak m.in. przyspieszenie 

procesu raportowania i usprawnienie przepływu informacji, zwiększenie rzetelności i jakości przesyła-

nych danych, łatwiejsza, szybsza, bardziej elastyczna, wszechstronna i dokładna analiza danych, zwięk-

szenie porównywalności sprawozdań finansowych. Wdrożenie standardu wiążę się też z określonymi 

kosztami, które muszą być poniesione przez poszczególnych uczestników wymiany informacji. Jak 

pokazują analizy i badania, zarówno możliwość realizacji i skala potencjalnych korzyści, jak i koszty 

związane z wykorzystaniem XBRL mogą być uzależnione od takich czynników jak m.in. wielkość 

przedsiębiorstwa, branża, w której działa przedsiębiorstwo, tryb wdrażania standardu, zasady wdrażania 

i stosowania standardu przewidziane przez nadzorców rynków kapitałowych, scenariusz implementacji 

XBRL przyjęty przez przedsiębiorstwo, poziom rozwoju infrastruktury technologicznej oraz bazy eduka-

cyjno-szkoleniowej.  

Słowa kluczowe: XBRL, raportowanie, rynki kapitałowe, koszty. 

Abstract 

Costs and determinants of XBRL implementation  

as a standard for financial reporting on capital markets 

The purpose of this article is to identify the costs and determinants of implementing XBRL as a standard 

for financial reporting on capital markets. The results of empirical research as well as statements, reports, 

consultation papers of supervisors of selected capital markets regarding XBRL were reviewed and the 

content of the collected sources was analyzed. The use of the XBRL standard as a tool supporting finan-

cial reporting can potentially bring a number of benefits, such as speeding up the reporting process and 

improving the flow of information, increasing the reliability and quality of data transferred, making data 

analysis easier, faster, more flexible, comprehensive and accurate, and increasing the comparability of 

financial statements. Implementation of the standard is also associated with specific costs that must be 

incurred by participants of information exchange. As the analyses and research show, the scale of poten-

tial benefits, as well as costs related to the use of XBRL may depend on such factors as the size of the 

enterprise, the industry in which the enterprise operates, the standard implementation mode, rules for 
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implementation and application of the standard provided by capital market supervisors, the XBRL imple-

mentation scenario adopted by the enterprise, the level of development of technological infrastructure, and 

the education and training base. 
 

Keywords: XBRL, reporting, capital markets, costs. 

 

 

Wprowadzenie 
 

XBRL (Extensible Business Reporting Language) umożliwia wystandaryzowaną wy-

mianę zagregowanych danych finansowych zawartych w sprawozdaniach finansowych 

pomiędzy zainteresowanymi stronami. Przesyłane dane mogą być w stosunkowo pro-

sty sposób przetwarzane i analizowane przez użytkowników sprawozdań finansowych. 

Ze względu na potencjalne możliwości jakie ze sobą niesie, XBRL jest od dawna 

przedmiotem zainteresowania nadzorców rynków kapitałowych oraz naukowców. 

Według Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (US Securities 

and Exchange Commission – US SEC) dostarczanie sprawozdań finansowych w inte-

raktywnym formacie danych (SEC, 2009, s. 5–10): 

• umożliwia inwestorom i innym użytkownikom bardziej sprawne i dynamiczne po-

szukiwanie i przetwarzanie informacji; 

• zwiększa porównywalność sytuacji majątkowo-finansowej przedsiębiorstw i ich 

dokonań; 

• daje możliwość automatyzacji obowiązków sprawozdawczych i procesów przetwa-

rzania informacji, co może zwiększać szybkość, dokładność i użyteczność finanso-

wych ujawnień. 
 

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (The European Securities 

and Markets Authority – ESMA), wskazuje, że XBRL może uprościć proces raporto-

wania przez przedsiębiorstwa, a także ułatwić użytkownikom dostęp do raportów fi-

nansowych oraz ich analizę i porównywalność (ESMA, 2016a, s. 15–35, 2016b, s. 59–63). 

W badaniach naukowych najczęściej wymieniane i weryfikowane są następujące 

potencjalne korzyści wynikające z zastosowania XBRL na potrzeby raportowania fi-

nansowego1: 

• zmniejszenie asymetrii informacyjnej pomiędzy uczestnikami rynku kapitałowego2 

(Geiger i in., 2014; Cong i in., 2014; Yoon i in., 2011); 

• zwiększenie efektywności informacyjnej oraz zmniejszenie ryzyka informacyjnego 

na rynku kapitałowym (Kim i in., 2012); 

• zwiększenie płynności akcji (Liu i in., 2017); 

• redukcja kosztów kapitału własnego (Li i in., 2012; Chen i in.2015); 

                                                      
1 Szerzej na temat obszarów badań empirycznych związanych z zastosowaniem XBRL na potrzeby 

raportowania oraz wniosków z nich płynących patrz: Klimczak (2017a). 
2 Szerzej na temat wpływu XBRL na asymetrię informacyjną na rynku kapitałowym patrz: Klimczak 

(2017b). 
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• zwiększenie pokrycia analitycznego emitentów (Li i in., 2012; Ly, 2012; Liu i in., 

2014; Liu, O’Farrell, 2013); 

• zwiększenie zdolności przetwarzania i analizowania danych przez ich użytkowników 

(Janvrin i in., 2013; Hodge i in., 2004). 

Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule są koszty oraz uwarunkowania związane 

z wdrożeniem XBRL jako standardu raportowania finansowego na rynkach kapitało-

wych. Na potrzeby artykułu dokonano przeglądu publikacji dotyczących standardu 

XBRL, w których prezentowane są wyniki badań empirycznych oraz przeglądu stano-

wisk, raportów, dokumentów konsultacyjnych nadzorców wybranych rynków kapita-

łowych dotyczących standardu XBRL. Następnie przeprowadzono analizę treści zebra-

nych źródeł w celu identyfikacji najczęściej wymienianych uwarunkowań i problemów 

związanych z wykorzystaniem XBRL na potrzeby raportowania, a także szacunkowych 

nakładów finansowych związanych z wdrożeniem i stosowaniem standardu XBRL. 
 

 

1. Nakłady finansowe związane z XBRL  

– szacunki US SEC i ESMA 
 

Zastosowanie XBRL jako standardu wymiany informacji wiążę się z koniecznością 

poniesienia określonych nakładów finansowych przez poszczególnych uczestników 

wymiany informacji. Skala tych kosztów jest przedmiotem analiz nadzorców rynków 

kapitałowych.  

US SEC przed opublikowaniem w 2009 roku zasad wdrożenia XBRL na amerykań-

skim rynku kapitałowym oszacowała średnie bezpośrednie koszty związane z przesyła-

niem i publikowaniem interaktywnych sprawozdań finansowych oraz innych informa-

cji ponoszonych przez emitentów. Dane na temat tych szacunków zebrano w tabeli 1. 
 

Tabela 1. Szacunkowe koszty przygotowania  

raportu XBRL według analiz US SEC 
 

Czynności 

Pierwszy raport 

zakładający 

blokowe  

tagowanie 

(oznaczanie)  

informacji  

dodatkowych 

Kolejny raport 

zakładający 

blokowe  

tagowanie  

informacji  

dodatkowych 

i zestawień 

Pierwszy raport 

zakładający 

szczegółowe  

tagowanie  

informacji  

dodatkowych  

i zestawień 

Kolejny raport 

zakładający 

szczegółowe  

tagowanie  

informacji  

dodatkowych 

i zestawień 

w USD 

Przygotowanie 

danych liczbowych   31 370   4 310  4 310  4 310  

Przygotowanie in-

formacji dodatko-

wych 1 750  1 750  17 500   8 750  
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ciąg dalszy tab. 1 
 

Czynności 

Pierwszy raport 

zakładający 

blokowe  

tagowanie 

(oznaczanie)  

informacji  

dodatkowych 

Kolejny raport 

zakładający 

blokowe  

tagowanie  

informacji  

dodatkowych 

i zestawień 

Pierwszy raport 

zakładający 

szczegółowe  

tagowanie  

informacji  

dodatkowych  

i zestawień 

Kolejny raport 

zakładający 

szczegółowe  

tagowanie  

informacji  

dodatkowych 

i zestawień 

w USD 

Przygotowanie 

zestawień 250  250  1 750   875  

Oprogramowanie 

oraz usługi infor-

matyczne 6 140  6 140  6 140   6 140  

Zamieszczenie na 

stronie internetowej 1 000  1 000  1 000  1 000   

Suma 40 510  13 450  30 700   21 075   
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie SEC (2009, s. 130–135). 

 

Podobnych szacunków dokonała również ESMA, która została zobligowana prze-

pisami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/50/UE z dnia 22 paździer-

nika 2013 roku do przeprowadzenia odpowiedniej analizy kosztów i korzyści związa-

nych z zastosowaniem technologii XBRL na potrzeby raportowania w Unii Europej-

skiej3. W analizie z 2016 roku oszacowano koszty dla stron bezpośrednio zaangażowa-

nych we wdrożenie i stosowanie XBRL, czyli dla ESMA, krajowych oficjalnie wyzna-

czonych mechanizmów oraz dla emitentów (ESMA, 2016a, s. 64–96; 2016b, s. 64–66). 

Dyrektywa UE zobowiązała ESMA do opracowania regulacyjnego standardu tech-

nicznego określającego europejski jednolity format sprawozdawczości elektronicznej. 

Zadanie to wymaga ze strony ESMA inwestycji w szkolenia i transfer wiedzy, zakupu 

licencji na oprogramowanie, zaangażowania pracowników wewnętrznych lub wyko-

rzystania usług zewnętrznych dostawców w celu wdrożenia i utrzymania systemu. Do-

konując analizy kosztów/korzyści związanych z XBRL, które będą musiały być ponie-

sione przez ESMA przeprowadzono ankietę skierowaną do organów regulacyjnych, 

które już wdrożyły elektroniczne raportowanie w formacie XBRL. Na podstawie tego 

                                                      
3 Po kolejnych konsultacjach ESMA wyłoniła Inline XBRL jako ewentualną podstawę elektronicznego 

formatu sprawozdawczego. Inline XBRL to otwarty standard techniczny wymiany danych oparty na stan-

dardzie XBRL. Umożliwia wyświetlanie informacji (pierwotnie przechowywanych w formacie XBRL) 

poprzez osadzenie ich w formie tagów (adnotacji) w dokumencie HTML/XHTML. Inline XBRL ma bez-

pośrednio wpisaną w siebie formę prezentacji czytelną dla użytkownika, nie ma zatem potrzeby dodatko-

wej prezentacji raportu w innej postaci (np. PDF). W dalszej części artykułu zarówno dla określenia roz-

wiązań XBRL, jak i Inline XBRL będzie używany termin XBRL. 
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badania odnotowano dużą rozpiętość kosztów wdrożenia przez organy regulacyjne – 

od 70 000 EUR do nawet 2,2 mln EUR. Średnie koszty na etapie wdrożenia wynoszą 

około 800 000 EUR, zaś roczne koszty konieczne do poniesienia w kolejnych okresach 

wynoszą od około 40 000 EUR do około 400 000 EUR, przy średnim koszcie około 

150 000 EUR. 

Dyrektywa UE nakłada na każde państwo członkowskie obowiązek powołania tzw. 

oficjalnie wyznaczonego mechanizmu odpowiedzialnego za gromadzenie i udostęp-

nianie raportów finansowych emitentów. Średni oczekiwany koszt wdrożenia jednoli-

tego formatu sprawozdawczości elektronicznej oparty na XBRL dla każdego oficjalnie 

wyznaczonego mechanizmu wynosi około 1,1 mln EUR, a przewidywany roczny koszt 

– około 0,1 mln EUR.  

Dla emitentów wysokość nakładów finansowych związanych z wdrożeniem XBRL 

zależy od sposobu, w jaki będą chcieli tworzyć dokumenty XBRL zawierające spra-

wozdania finansowe. W tabeli 2 zestawiono szacowanie koszty przygotowania raportu 

w standardzie XBRL, zakładające dwa warianty – samodzielne przygotowanie raportu 

przez przedsiębiorstwo oraz zlecenie przygotowania raportu firmie zewnętrznej. 

Koszty te muszą być poniesione niezależnie od ponoszonych do tej pory kosztów spo-

rządzenia raportu rocznego. 

 

Tabela 2. Szacunkowe koszty przygotowania  

raportu XBRL przez emitentów według analiz ESMA (w euro) 
 

 

Nakłady 

Samodzielne przygotowanie  

raportu rocznego w XBRL 

Zlecenie  

przygotowania  

raportu rocznego  

w XBRL firmie  

zewnętrznej 

Rodzaje nakładów ponie-

sionych przez emitenta 

Koszty szkoleń, jednorazowe koszty 

pierwszego raportowania w formacie 

XBRL, koszty wynagrodzeń pracow-

ników pracujących nad kolejnymi ra-

portowaniami, koszty zakupu licencji 

oprogramowania i koszty utrzymania 

oprogramowania 

Koszt usługi naliczany 

przez usługodawcę, ko-

szty związane z podsta-

wowym przeszkoleniem 

pracowników 

 

Koszt sporządzenia pierw-

szego raportu w XBRL 13 000 8 200 

Koszt przygotowania kolej-

nych raportów w XBRL 4 600 2 400 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ESMA (2016a, s. 64–96; 2016b, s. 64–66). 

 

Biorąc pod uwagę fakt, że ESMA proponuje, aby wszystkie roczne raporty finansowe 

zawierające skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z MSSF 

były przygotowane w formacie XBRL, ok. 5300 emitentów w UE będzie musiało wdrożyć 
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XBRL. W związku z tym, łączne koszty emitentów związane z przygotowaniem pierw-

szych sprawozdań finansowych w XBRL wyniosą 43,5 mln EUR (5300  8200 EUR), 

w przypadku, gdy przygotowanie zostanie zlecone podmiotom zewnętrznym i 68,9 mln 

EUR (5 300  13 000 EUR), w przypadku, gdy dokument będzie przygotowywany 

wewnętrznie. Należy jednak pamiętać, że powyższe szacunki zakładają wykorzystanie 

podstawowej taksonomii, bez konieczności jej rozszerzania. ESMA ocenia, że w przy-

padku konieczności szczegółowego oznaczania i rozszerzania podstawowej taksono-

mii koszty przygotowania raportów w XBRL mogą wynosić nawet 47,7 mln EUR 

(5 300  EUR 9 000) – przy zleceniu firmie zewnętrznej i 100,7 miliona EUR (5300  

 19 000 EUR) – przy samodzielnym przygotowaniu raportu przez emitenta. Co wię-

cej, koszty te będą znacznie wyższe w odniesieniu do pierwszych sprawozdań finanso-

wych sporządzonych w formacie XBRL.  

 

 

2. Uwarunkowania implementacji XBRL  

jako standardu raportowania finansowego 
 

Zarówno analizy nadzorców rynków kapitałowych, jak i badania naukowe wskazują, 

że potencjalne korzyści i koszty związane z standardem XBRL odnotowywane przez 

poszczególnych uczestników wymiany informacji mogą być uzależnione od wielu róż-

nych czynników. Z punktu widzenia emitentów sporządzających raport XBRL do tych 

czynników mogą należeć m.in. wielkość przedsiębiorstwa, wcześniejsze rozwiązania 

stosowane przez przedsiębiorstwo, wybrany scenariusz adaptacji standardu, infrastruk-

tura technologiczna i edukacyjna. 

Trudności związane z wdrożeniem standardu XBRL, a także konieczne do ponie-

sienia nakłady finansowe mogą być różne dla dużych i dla małych przedsiębiorstw. Dla 

większych emitentów, rozporządzających szerszymi zasobami wewnętrznymi, które 

mogą wykorzystać na potrzeby wdrożenia interaktywnej technologii raportowania da-

nych, rzeczywiste koszty mogą okazać się mniejsze od szacowanych, zaś dla małych 

emitentów, nie dysponujących odpowiednimi zasobami – większe. Z drugiej jednak 

strony, koszty raportowania interaktywnego mogą być niższe dla mniejszych emiten-

tów, ze względu na mniej skomplikowany charakter ich działalności i co za tym idzie 

mniej rozbudowane sprawozdania finansowe, wymagające mniejszego wysiłku w za-

kresie oznaczania danych i przesyłania za pomocą interaktywnych technologii rapor-

towania danych. 

Według US SEC wdrożenie XBRL może okazać się najbardziej problematyczne 

dla najmniejszych emitentów (SEC, 2009, s. 138, 139). Jak wskazują np. doświadcze-

nia spółek notowanych na japońskich giełdach papierów wartościowych4, chociaż rze-

czywiste koszty wdrożenia najmniejszych emitentów są sporo niższe od kosztów naj-

większych emitentów (o ok. 15%), to jednocześnie są wyższe o 25% od kosztów małych 

                                                      
4 W Japonii spółki giełdowe mają obowiązek elektronicznego raportowania od kwietnia 2008 r. 
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przedsiębiorstw. Ponadto, dla mniejszych jednostek raportowanie w standardzie XBRL 

może stanowić większe wyzwanie, o czym może świadczyć np. fakt, że mniejsze jed-

nostki mają o wiele częściej problem z zachowaniem odpowiednich obowiązkowych 

terminów publikowania raportów5. 

Warto zwrócić uwagę, że w miarę upływu czasu, wraz ze zwiększaniem doświad-

czeń przedsiębiorstw oraz rozbudowywaniem odpowiedniej infrastruktury, koszty 

związane z XBRL mogą maleć. Badania przeprowadzone przez American Institute of 

Certified Public Accountants w 2015 roku, czyli po kilku latach od początku procesu 

wdrażania XBRL na amerykańskim rynku kapitałowym wskazują, że koszty przygo-

towywania raportów XBRL przez mniejsze przedsiębiorstwa są niższe niż pierwotnie 

szacowano. Badaniem objęto ponad jedną trzecią małych spółek notowanych na ame-

rykańskim rynku kapitałowym. Roczne koszty związane z XBRL dla 69% zbadanych 

emitentów nie przekroczyły 10 000 USD, zaś dla 18% wahały się w granicach 10 000–

20 000 USD (AICPA, 2015).  

Poziom trudności i nakładów finansowych związanych z XBRL może być uzależ-

niony od wcześniejszych rozwiązań stosowanych przez przedsiębiorstwo na potrzeby 

raportowania finansowego. ESMA zwraca uwagę, że dla emitentów, którzy przed 

wdrożeniem XBRL byli zobowiązani do przesłania swoich sprawozdań finansowych 

przy użyciu formatu PDF lub podobnego, wprowadzenie konieczności tagowania da-

nych na potrzeby XBRL może stanowić pewną trudność. I odwrotnie, dla emitentów, 

którzy wcześniej używali języka opartego na XML do przedstawienia swoich sprawozdań 

finansowych, oprogramowanie oparte na XBRL może okazać się łatwiejsze w porównaniu 

do wcześniejszych rozwiązań. Emitenci, którzy przygotowują raporty ręcznie, mogą 

postrzegać konieczność oznaczania danych XBRL jako dodatkowy wysiłek i trudność. 

Natomiast emitenci, którzy korzystają z takich systemów księgowych, które są zdolne do 

tworzenia danych dla sprawozdań finansowych i którzy zdecydują się na integrację i auto-

matyzację procesu przygotowania sprawozdania finansowego, mogą uznać przygotowanie 

sprawozdania finansowego w XBRL za łatwiejsze (ESMA, 2016a, s. 23–24). 

Dostosowanie się do sprawozdawczości XBRL wymaga wyboru przez przedsię-

biorstwo jednego spośród kilku możliwych scenariuszy wdrożenia standardu. ESMA 

wymienia następujące możliwe rozwiązania w tym zakresie (ESMA, 2016a, s. 36-43):  

• zlecenie przygotowania raportu firmie zewnętrznej; 

• wykorzystanie dostępnych formularzy zapewnionych przez instytucje nadzorujące; 

• samodzielne przygotowanie raportu XBRL polegające na oznaczeniu raportu rocz-

nego tagami XBRL; 

• samodzielne przygotowanie raportu XBRL polegające na jego wygenerowaniu na 

podstawie danych księgowych zintegrowanych z taksonomią XBRL. 
 

Jednym ze sposobów spełnienia wymogów sprawozdawczych XBRL dla emitenta jest 

zlecenie przygotowania raportu stronom trzecim. W takim scenariuszu rola jednostki 

sprawozdawczej jest ograniczona do zapewnienia dostępu do danych (kont) lub raportu 

                                                      
5 25% małych przedsiębiorstw po raz pierwszy raportujących w XBRL na japońskim rynku kapitało-

wym nie zdążyło na czas, podczas, gdy w grupie dużych przedsiębiorstw odsetek ten nie przekroczył 5%. 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1yt2ZuOzZAhVJJ5oKHfhRDbkQFgg7MAI&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FAmerican_Institute_of_Certified_Public_Accountants&usg=AOvVaw2H1dFKvWsGkBX-5yachdfF
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1yt2ZuOzZAhVJJ5oKHfhRDbkQFgg7MAI&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FAmerican_Institute_of_Certified_Public_Accountants&usg=AOvVaw2H1dFKvWsGkBX-5yachdfF
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w jakimś typowym formacie (np. MS Excel, Word lub PDF) stronie trzeciej (wyspecjali-

zowanemu podmiotowi) oraz pomocy ekspertom zewnętrznym przy sporządzaniu raportu 

i tagowaniu (w tym, w stosownych przypadkach, utworzenie rozszerzenia taksonomii). 

Drugie rozwiązanie, czyli podejście oparte na formularzach można stosować, gdy 

treść raportu może być wystandaryzowana i może stanowić pewien wzór do wypełnie-

nia przez emitentów. Takie rozwiązanie jest często stosowane w raportowaniu na rzecz 

instytucji podatkowych czy statystycznych. Instytucje lub organy nadzoru definiują 

wymagania informacyjne jako zestaw szablonów i wytycznych wyjaśniających ocze-

kiwaną zawartość każdego pola w formularzach. Rola emitenta polega na ręcznym wy-

pełnieniu formularza przy wykorzystaniu danych pochodzących z jego sprawozdań fi-

nansowych. 

Trzecie rozwiązanie polega na samodzielnym adnotowaniu raportu za pomocą ta-

gów XBRL. Wymaga ono pewnej znajomości istoty i narzędzi XBRL po stronie emi-

tenta, który w końcowym procesie raportowania podejmuje dodatkowe (w porównaniu 

z tradycyjnym raportowaniem) działania mające na celu stworzenie raportu w standar-

dzie XBRL. 

Ostatnie rozwiązanie polega na zintegrowaniu zbiorów danych księgowych z tak-

sonomią XBRL oraz stosowaniu zautomatyzowanych procedur w procesie agregowa-

nia danych i generowania raportu. 

Jest sprawą oczywistą, że nie każde z powyższych rozwiązań może być zastoso-

wane w każdej sytuacji. Dużo zależy od obowiązujących zasad raportowania w XBRL 

(np. od zakresu tagowania danych, częstotliwości raportowania, narzędzi zapewnia-

nych przez instytucje do których raportowane są dane), a także od czynników leżących 

po stronie emitenta (np. od wielkości emitenta, stopnia skomplikowania, rozbudowania 

jego ewidencji i raportów). Przykładowo, rozwiązanie oparte na formularzach może 

być zastosowane tylko wtedy, kiedy stosowne formularze są zapewniane przez insty-

tucje, ale nawet jeśli takie formularze są zapewniane to nie każde przedsiębiorstwo bę-

dzie mogło z nich skorzystać. W przypadku większych emitentów, którzy zgłaszają 

znaczne ilości danych, niemożliwe może okazać się terminowe wypełnianie danych 

w formularzu (ze względu na konieczność ręcznego wprowadzania dużych ilości da-

nych). W tej sytuacji konieczne może okazać się przynamniej częściowe zautomatyzo-

wanie procesu oraz skorzystanie z komercyjnych narzędzi, które umożliwią sprawne 

wypełnienie formularza. 

Z punktu widzenia zewnętrznego odbiorcy raportów finansowych nie ma znaczenia 

jaka jest ścieżka dojścia przez przedsiębiorstwo do raportu w standardzie XBRL, liczy 

się sam efekt końcowy, czyli dokument w standardzie XBRL. Natomiast z punktu widzenia 

emitenta wybór pomiędzy opisanymi powyżej rozwiązaniami ma ogromne znaczenie.  

Po pierwsze, rozwiązania różnią się pomiędzy sobą koniecznymi do poniesienia na-

kładami finansowymi. Po drugie, rozwiązania te w rożny sposób oddziaływają na system 

informacyjny przedsiębiorstwa. Emitenci mogą ograniczyć implementację standardu 

tylko i wyłącznie do zlecenia jednostkom zewnętrznym sporządzenia ich sprawozdania 

w języku XBRL lub wypełnienia specjalnych formularzy, bez rozwijania, dostosowy-

wania swojego systemu informacyjnego, mogą też zdecydować się na pełne wdrożenie 

standardu, dokonując szerokiej przebudowy dotychczasowych rozwiązań i tworząc 
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zintegrowany system raportowania wykorzystujący rozwiązanie XBRL. W pierwszym 

przypadku przygotowanie dokumentu XBRL będzie dla emitenta tylko i wyłącznie do-

datkową czynnością nie zmieniającą niczego w ramach wewnętrznych procesów prze-

twarzania informacji, zorientowaną na wypełnienie potrzeb zewnętrznego odbiorcy. Na-

tomiast w drugim przypadku przedsiębiorstwo, oprócz dostarczenia danych w odpo-

wiednim formacie użytkownikom zewnętrznym, otrzymuje do dyspozycji pełny wa-

chlarz korzyści z XBRL jako wsparcia wewnętrznych procesów przetwarzania informacji 

oraz wsparcia raportowania zewnętrznego i wewnętrznego (Klimczak, 2014). 

Kolejnym czynnikiem decydującym o tym jak przebiegnie proces adaptacji XBRL 

przez przedsiębiorstwa jest poziom rozwoju odpowiedniej infrastruktury technologicz-

nej i edukacyjnej. Im większy jest dostęp do bezpłatnych lub komercyjnych zasobów 

edukacyjnych oraz rozwiązań informatycznych, tym łatwiej przebiega proces adaptacji 

XBRL. Odpowiednia infrastruktura jest bardziej rozbudowana i dostępna w tych pań-

stwach, w których XBRL już został przyjęty. Natomiast w tych państwach, w których 

XBRL jest stosunkowo rzadko wykorzystywany, koszty dla przedsiębiorstw adaptują-

cych XBRL mogą być większe, zaś sam proces adaptacji – trudniejszy. Analizy ESMA 

potwierdzają m.in., że w tych jurysdykcjach, w których dostawcy oprogramowania są 

odpowiednio przygotowani do wdrożenia standardu, np. poprzez odpowiednie zinte-

growanie taksonomii XBRL z oferowanym przez siebie oprogramowaniem finansowo-

księgowym, emitenci postrzegają proces przygotowywania i przekazywania raportów 

XBRL jako łatwiejszy, w porównaniu z innymi jurysdykcjami (ESMA, 2016a, s. 31–32). 

Zastosowanie XBRL na potrzeby raportowania może nieść ze sobą szereg korzyści 

dla odbiorców sprawozdań finansowych – może zapewniać dostęp do ciągłej, pełniej-

szej informacji w uniwersalnym formacie, a także ułatwiać przetwarzanie, analizowa-

nie i porównywanie danych. 

Po pierwsze, XBRL może zwiększyć dostęp użytkowników do raportów finanso-

wych emitentów. ESMA rzeczywiście potwierdza, że w krajach, w których organy re-

gulacyjne zdecydowały się na swobodne udostępnianie danych XBRL publicznie, do-

stępność danych, praktyki wyszukiwania i pobierania danych znacznie się poprawiły. 

Jednak zaznacza się, że warunkiem tego szerszego dostępu do informacji o emitentach 

jest istnienie odpowiednich bezpłatnych lub komercyjnych produktów umożliwiają-

cych korzystanie z dokumentów XBRL (ESMA, 2016a, s. 29–30). 

Po drugie, XBRL pozytywnie wpływa na możliwość przetwarzania i analizowania 

danych, co potwierdza szereg badań naukowych6. Warto jednak zwrócić uwagę, że tym, 

                                                      
6 Przykładowo Hodge i in. (2004) przeanalizowali wpływ XBRL na efektywność korzystania z rapor-

tów finansowych przez użytkowników. Przeprowadzony przez autorów eksperyment pokazał, że osoby, 

które wykorzystują XBRL mają większą szansę na odnalezienie odpowiednich informacji w różnych miej-

scach sprawozdania finansowego w porównaniu z użytkownikami, którzy nie korzystają z XBRL oraz że 

użytkownicy, którzy wykorzystują XBRL są w stanie efektywniej połączyć informacje z różnych źródeł 

sprawozdania finansowego w porównaniu z innymi użytkownikami. Z kolei Janvrin i in. (2013) przepro-

wadzili eksperyment, w którym zbadali jakie narzędzia wybierają nieprofesjonalni inwestorzy w celu prze-

prowadzenia analizy finansowej przedsiębiorstwa, dlaczego dokonują określonych wyborów i jakie są 

efekty ich działań. Badanie potwierdziło, że większość użytkowników wybrała XBRL ze względu na moż-

liwość szybkiego i sprawnego wykonania zadania. 
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co czyni interaktywne dane wartościowymi dla inwestora jest możliwość agregowania 

i porównywania danych finansowych o przedsiębiorstwach. Dla inwestora, który po-

szukuje i porównuje informacje na temat wielu różnych przedsiębiorstw, XBRL może 

być bardzo przydatnym narzędziem, oczywiście pod warunkiem odpowiedniego do-

stępu do danych i narzędzi ich przetwarzania. Z kolei, jeśli inwestor jest zaintereso-

wany tylko informacją o konkretnej firmie, dane interaktywne mogą okazać się dla 

niego mniej przydatne w zestawieniu z innymi formatami danych. 

Po trzecie, XBRL może znacznie zwiększać porównywalność danych na temat rożnych 

emitentów. Jednak pewną przeszkodą na drodze tej zwiększonej porównywalności 

może być przyjęty zakres rozszerzeń taksonomii. Według ESMA zestandaryzowane 

taksonomie, gdy są stosowane bez opcji lub z ograniczoną możliwością rozszerzeń tak-

sonomii zapewniają lepszą porównywalność danych oraz ułatwiają proces logicznego 

i matematycznego wnioskowania podczas ich analizy. Natomiast szeroki zakres roz-

szerzeń w raportach XBRL, nawet jeśli wynika ze specyfiki standardów sprawozdawczości 

finansowej, rodzi obawy ze strony użytkowników w odniesieniu do porównywalności 

raportów, a także może wiązać się z koniecznością zastosowania bardziej zaawansowa-

nych rozwiązań w celu porównywania rozszerzonych zestawów danych finansowych 

(ESMA, 2016a, s. 29–30). 

Z kolei SEC zwraca uwagę na to, że chociaż XBRL może pozytywnie wpłynąć na 

porównywalność raportów finansowych to jednocześnie może generować problemy 

z komunikowaniem indywidualnych danych. Podczas formatowania interaktywnych 

danych wykorzystywany jest pewien standardowy zestaw znaczników (tagów). Korzy-

stanie z wystandaryzowanego zestawu tagów może zwiększać porównywalność spra-

wozdań finansowych, ale jednocześnie może powodować, że znacznie trudniejsze sta-

nie się przekazywanie danych indywidualnych, specyficznych dla danego emitenta. 

Chociaż możliwe jest utworzenie przez firmę rozszerzenia (nowego znacznika) w celu 

odzwierciedlenia pewnych unikatowych informacji finansowych, informacje te nie 

mogą już być tak łatwo łączone z danymi innych firm, co może zmniejszać stopień 

porównywalności raportów finansowych (SEC, 2009, s. 142–143). 

Wydaje się, że problem taksonomii i jej rozszerzeń jest jednym z ważniejszych pro-

blemów, który w ogromnym stopniu może wpłynąć na doświadczenia zarówno po stro-

nie emitentów raportów sporządzanych w XBRL, jak i po stronie użytkowników tych 

raportów. 

Z punktu widzenia emitenta bardzo ważne są założenia dotyczące struktury taksonomii 

oraz zakresu danych, które należy oznaczyć w celu przygotowania raportu XBRL. Dla 

emitentów, którzy muszą szczegółowo oznaczyć informacje dodatkowe proces przygoto-

wania raportu będzie o wiele trudniejszy niż dla emitentów którzy muszą oznaczać infor-

macje blokowo. Na to jak istotna jest to kwestia mogą wskazywać m.in. doświadczenia 

amerykańskie. Chociaż badania przeprowadzone po kilku latach od początku procesu 

obowiązkowego wdrożenia XBRL na amerykańskim rynku kapitałowym potwierdzają, że 

emitenci coraz lepiej radzą sobie ze sporządzaniem raportów finansowych w XBRL 

(o czym może świadczyć fakt, że coraz więcej przedsiębiorstw ogranicza korzystanie 

z usług zewnętrznych na potrzeby przygotowania raportu), to jednocześnie raportowanie 
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w XBRL jest cały czas wymieniane jako najbardziej problematyczne „wąskie gardło” 

związane z raportowaniem zgodnie z założeniami US SEC (FERF, 2013). Jednym 

z powodów trudności doświadczanych przez przedsiębiorstwa może być właśnie budowa 

taksonomii oraz konieczność szczegółowego oznaczania informacji dodatkowych. 

Duży problem dla emitentów może stanowić konieczność tworzenia rozszerzeń takso-

nomii. Jeśli w ramach danej obowiązującej taksonomii nie istnieje kategoria odpowied-

nia dla jakiejś informacji w sprawozdaniu finansowym raportującego przedsiębiorstwa, 

przedsiębiorstwo to tworzy specjalne rozszerzenie. Jeśli rozszerzenia są zaprojekto-

wane poprawnie zapewniają użyteczną informację odbiorcom, jeśli natomiast nie są 

poprawne nie tylko nie niosą ze sobą żadnej dodatkowej treści merytorycznej, ale rów-

nież dodatkowo utrudniają porównywanie sprawozdań. Niestety badania naukowe 

wskazują, że wiele z tworzonych rozszerzeń jest niepotrzebnych7.  

Taksonomie i ich rozszerzenia mają też wpływ na użytkownika raportów XBRL. 

Jeśli przedsiębiorstwo korzysta z wystandaryzowanych znaczników, to dla użytkownika 

zwiększa się stopień porównywalności raportów, natomiast zastosowanie znaczników 

indywidualnych może negatywnie wpływać na porównywalność. Z kolei brak znacz-

ników indywidualnych lub nieodpowiednia ich interpretacja ze strony przedsiębiorstwa 

może skutkować przekazaniem niepełnych lub zniekształconych informacji. 

Standard XBRL może mieć zastosowanie w wielu procesach przesyłania informacji 

pomiędzy różnymi stronami prowadząc do usprawnienia tych procesów. Wydaje się, 

że najbardziej wielowymiarowe i wieloaspektowe korzyści z zastosowania standardu 

wiążą się z jego potencjalnym wpływem na rynki kapitałowe i ich uczestników. Dla 

emitentów efektem przyjęcia standardu może być bardziej efektywna komunikacja 

z innymi uczestnikami rynku kapitałowego, co może przyczyniać się do zmniejszenia 

kosztu kapitału własnego. Dla regulatorów XBRL oznacza niższe koszty pozyskiwania 

informacji od przedsiębiorstw oraz ułatwienie działań mających na celu zwiększanie 

porównywalności sprawozdań finansowych. Inwestorzy zyskują dostęp do ciągłej in-

formacji w uniwersalnym formacie, umożliwiającym łatwiejsze przetwarzanie danych. 

XBRL wspomaga tworzenie szerszych, bardziej dokładnych i tańszych baz danych fi-

nansowych, co ułatwia pracę analitykom, w konsekwencji prowadząc do usprawnienia 

operacji na rynkach finansowych. 

Jak zauważono we wprowadzeniu do artykułu, szereg badań empirycznych potwierdza 

pozytywny wpływ standardu XBRL na rynek kapitałowy. Odnotowuje się zmniejszenie 

asymetrii informacyjnej, zwiększenie płynności rynku, zmniejszenie kosztu kapitału 

własnego, zwiększenie pokrycia analitycznego. Należy jednak pamiętać, że autorzy badań 

często wskazują także na to, że wymieniane powyżej korzyści nie zawsze muszą się 

                                                      
7 Przykładowo Debreceny i in. (2011) przeanalizowali rozszerzenia taksonomii U.S. GAAP stosowane 

przez spółki raportujące w standardzie XBRL w okresie od kwietnia 2009 do czerwca 2010. Stwierdzono, 

że aż 40% rozszerzeń okazało się niepotrzebnych (ich odpowiedniki już istniały w ramach taksonomii U.S. 

GAAP). 21% rozszerzeń stanowiły rozszerzenia, które agregowały lub też uszczegóławiały już istniejące 

elementy. 30% wszystkich rozszerzeń stanowiły nowe kategorie, które nie stanowiły jednak zupełnie nowych 

pozycji, były jedynie pewnymi modyfikacjami już istniejących kategorii. Problemem taksonomii XBRL 

zajmowali się także Zhu, Wu (2011), Gonzálbez, Rodríguez (2012), Li, Nwaeze (2015). 
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zrealizować. Przykładowo, Geiger i in. (2014)8 oraz Yoon i in. (2011)9 odnotowali, że 

wpływ zastosowania XBRL na zmniejszenie asymetrii informacyjnej na rynku kapita-

łowym jest silniejszy w odniesieniu do dużych spółek w porównaniu z małymi przed-

siębiorstwami. Jednym z możliwych wyjaśnień tej sytuacji może być to, że duże firmy 

dysponują większymi zasobami finansowymi, wiedzą i doświadczeniem, i są w stanie 

sprawniej przeprowadzić adaptację XBRL i w konsekwencji bardziej usprawnić prze-

pływ informacji w porównaniu z mniejszymi firmami. Badanie Liu i in. (2017)10 pokazało, 

że związek pomiędzy zastosowaniem XBRL i zmniejszeniem asymetrii informacyjnej 

może być zależny od branży, do której należy przedsiębiorstwo. Autorzy wysunęli i po-

twierdzili hipotezę, że w przypadku firm z sektora wysokich technologii negatywna 

relacja pomiędzy zastosowaniem XBRL a asymetrią informacji jest mniejsza niż dla 

innych firm. W przypadku firm z sektora wysokich technologii – ze względu na specy-

fikę działalności tych firm oraz duży udział aktywów niematerialnych – inwestorzy 

w dużym stopniu wspierają się innymi źródłami informacji, przede wszystkim rapor-

tami analityków, zaś w mniejszym stopniu polegają na sprawozdaniach finansowych. 

Zatem zastosowanie standardu XBRL na potrzeby raportowania sprawozdań finanso-

wych przez firmy z sektora wysokich technologii, może nie mieć tak silnego wpływu 

na reakcje odbiorców tych raportów jak w przypadku firm, których sprawozdania fi-

nansowe są podstawowym czy jedynym źródłem informacji dla inwestorów. 

Z kolei Li i in. (2012) doszli do wniosku, że dla firm dobrowolnie wdrażających 

standard wpływ jego zastosowania na redukcję kosztu kapitału własnego, zwiększenie 

płynności akcji, pokrycie analityczne jest znacznie słabszy w porównaniu z firmami 

obowiązkowo wdrażającymi XBRL11. Ze względu na określone zasady i terminy prze-

widziane w trybie obowiązkowego wdrożenia jakość i terminowość raportów publiko-

wanych w XBRL, może być większa niż w sytuacji dobrowolnego wdrożenia, które 

nie rządzi się tak restrykcyjnymi regułami. W związku z tym, efekt w postaci poprawy 

procesu przetwarzania informacji prowadzący do zmniejszenia kosztu kapitału własnego, 

zwiększenia płynności akcji oraz zwiększenia zainteresowania ze strony analityków 

może być większy przy obowiązkowym wdrożeniu standardu, zaś mniejszy dla firm 

dobrowolnie przyjmujących standard.   

                                                      
8 Geiger i in. (2014) poddali analizie bid ask spread oraz wielkość obrotów przed i po zastosowaniu 

standardu XBRL dla akcji grupy przedsiębiorstw, które dobrowolnie wdrożyły XBRL jeszcze przed wpro-

wadzeniem w Stanach Zjednoczonych procesu obowiązkowej implementacji. Próbę badawczą stanowiły 

raporty kwartalne publikowane w latach 2001–2010, ogółem 732 raporty (366 przed zastosowanie XBRL 

oraz 366 po zastosowaniu XBRL). 
9 Yoon i in. (2011) zajęli się koreańskim rynkiem kapitałowym. Spółki notowane na KOSPI (Korea 

Composite Stock Price Index) i KOSDAQ (Korean Securities Dealers Automated Quotations) mają obo-

wiązek publikowania raportów kwartalnych, śródrocznych i rocznych w standardzie XBRL. Autorzy po-

równywali sytuację 550 firm w okresie przed obowiązkowym wdrożeniem XBRL (grudzień 2006–sierpień 

2007) oraz po zastosowaniu XBRL (grudzień 2007–sierpień 2008). 
10 Badanie Liu i in. (2017) dotyczyło spółek giełdowych w Belgii w okresie od 2005 do 2010 r. Zebrano 

łącznie 28 711 obserwacji. Próba obejmowała firmy z rożnych branż.  
11 Autorzy przeanalizowali dane ponad 5 000 firm, których raporty znalazły się w amerykańskiej bazie 

EDGAR w okresie 2005–2012.  
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Zakończenie 
 

XBRL jako narzędzie usprawniające przepływ informacji pomiędzy uczestnikami wy-

miany informacji może przynieść tym użytkownikom szereg korzyści. Jednak jak wy-

nika z badań naukowych oraz analizy nadzorców rynków kapitałowych istnieje wiele 

uwarunkowań i czynników, które mogą ostatecznie decydować o wystąpieniu tych ko-

rzyści i ich skali. Należą do nich m.in.: 

• wielkość przedsiębiorstwa; 

• branża, w której działa przedsiębiorstwo;  

• tryb wdrażania standardu (obowiązkowy czy dobrowolny); 

• szczegółowe zasady wdrażania i stosowania standardu przewiedziane przez nadzor-

ców rynków kapitałowych; 

• scenariusz implementacji XBRL przyjęty przez przedsiębiorstwo; 

• poziom rozwoju infrastruktury technologicznej zapewniającej dostęp do odpowied-

nich narzędzi koniecznych do tworzenia oraz odczytywania raportów XBRL; 

• poziom rozwoju bazy edukacyjno-szkoleniowej.  
 

Koszty wdrożenia standardu – jak wskazują szacunki dokonane przez US SEC 

i ESMA – nie są małe, dla wielu przedsiębiorstw mogą stanowić istotne obciążenie. 

Poziom rozpiętości tych kosztów może być duży i w ogromnym stopniu zależy od za-

łożeń stosowania standardu ustalonych przez nadzorców rynków kapitałowych oraz od 

wybranego przez przedsiębiorstwo scenariusza wdrożenia standardu. Nadzorcy ryn-

ków kapitałowych decydują o tym, które raporty objąć standardem XBRL, czy zasto-

sować podstawową, czy rozszerzoną taksonomię, czy wymagać od emitentów szcze-

gółowego oznaczania danych. Z kolei przedsiębiorstwo decyduje jaki poziom wdroże-

nia standardu zastosować (od zwykłego adnotowania tradycyjnego raportu oznacze-

niami XBRL aż po pełne zintegrowanie zbiorów księgowych z XBRL) oraz, czy jest 

w stanie samodzielnie zmierzyć się z problemem XBRL, czy raczej wspomóc się usłu-

gami wyspecjalizowanych firm zewnętrznych. 

Pochylenie się nad powyższymi kwestami jest szczególnie ważne zarówno dla przed-

siębiorstw, jak i nadzorców rynków kapitałowych w związku ze zbliżającym się obo-

wiązkiem raportowania w XBRL na europejskich rynkach kapitałowych. W myśl dy-

rektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/50/UE z dnia 22 października 2013 roku 

przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych w jednolitym elektronicznym for-

macie sprawozdawczym powinno być obowiązkowe ze skutkiem od 1 stycznia 2020 roku. 

ESMA wyłoniła XBRL jako podstawę elektronicznego formatu sprawozdawczego 

oraz opracowała projekt regulacyjnych standardów technicznych do przyjęcia w UE.  
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