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1. Wstęp

Od początku XX wieku jesteśmy świadkami coraz większego zaintere-
sowania możliwościami wykorzystania elektronicznego formatu wymiany 
informacji na potrzeby raportowania finansowego. 

W 1996 roku organizacja World Wide Web Consortium opublikowała spe-
cyfikację XML (eXtensible Markup Language), przeznaczoną do opisu danych 
wymienianych drogą elektroniczną. W 1999 roku amerykańskie stowarzyszenie 
księgowych (AICPA – Institute of Certified Public Accountants) wraz grupą 
przedsiębiorstw informatycznych, audytorskich i księgowych zainicjowało 
prace nad stworzeniem formatu, bazującego na specyfikacji XML, który 
umożliwiałby elektroniczną wymianę danych finansowych. �ormat ten naz�
wano później standardem XBRL (eXtensible Business Reporting Language)1.

Celem artykułu jest przedstawienie idei standardu XBRL, analiza korzy-
ści i problemów związanych z jego zastosowaniem oraz ocena przyszłości 
wykorzystania tego standardu jako narzędzia wspomagającego raportowanie 
finansowe.

* Dr, Katedra Rachunkowości, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; e�mail: katarzyna.
klimczak@sgh.waw.pl

1 J.E. Boritz, W.G. No, Assurance Reporting for XBRL: XARL (eXtensible Assurance Report-
ing Language), [w:] Trust and Data Assurances in Capital Markets: The Role of Technology 
Solutions, PricewaterhouseCoopers, 2003, s. 17, 18.
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2. Koncepcja XBRL 

XBRL jest elektronicznym formatem wymiany zestandaryzowanych 
informacji finansowych, opartym na języku XML. Końcowym produktem 
standardu XBRL jest tzw. instance document, czyli sprawozdanie finansowe 
sporządzone w formacie XBRL.

Poszczególne ogniwa standardu XBRL oraz powiązania pomiędzy nimi 
przedstawia poniższy rysunek.

RYSUNEK 1: Elementy standardu XBRL

Ź r ó d ł o: oprac. własne na podst.: M. Piechocki, XBRL – rewolucja techniczna a rachunkowość, 
[w:] Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, SKw P, Warszawa 2007, s.440, 441.

Ważnym ogniwem XBRL są taksonomie, które stanowią rodzaj słowni-
ków tematycznych, definiujących poszczególne kategorie w sprawozdaniu 
finansowym. 

Aktualnie na świecie wykorzystywane są m.in. taksonomie I�RS, US 
GAAP, COREP, �INREP oraz wiele innych krajowych czy branżowych tak-
sonomii.
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Taksonomia I�RS odzwierciedla standardy MSR/MSS� opracowywane 
przez Międzynarodową Radę Standardów Rachunkowości (IASB). Taksono-
mia ta jest tworzona przez Zespół ds. XBRL, działający w ramach �undacji 
Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (I�RS �oundation). 
Prace nad taksonomią I�RS trwają cały rok. W lutym publikowana jest wersja 
wstępna taksonomii, która podlega publicznym konsultacjom. Wersja osta-
teczna, uwzględniająca otrzymane uwagi, wydawana jest w kwietniu. W skład 
taksonomii I�RS wchodzą MSR, MSS�, interpretacje oraz MSS� dla Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw2. 

US GAAP �inancial Reporting Taxonomy jest oparta na amerykańskich 
standardach rachunkowości. Co roku amerykańska Rada Standardów Ra-
chunkowości �inansowej (�ASB) publikuje propozycję nowej taksonomii, ze 
szczegółowym opisem i uzasadnieniem proponowanych zmian. Ostateczna 
wersja jest akceptowana przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych 
i Giełd (US SEC)3. 

Taksonomia COREP (Common Reporting) dotyczy banków i innych insty-
tucji finansowych i inwestycyjnych – została stworzona dla potrzeb nadzoru 
bankowego (uwzględnia regulacje zawarte w Nowej Umowie Kapitałowej)4. 

Uzupełnieniem COREP jest taksonomia �INREP (Financial Reporting), 
która została opracowana przez Komitet Europejskich Nadzorców Bankowych 
dla obszaru sprawozdawczości nadzorczo�finansowej sektora bankowego. 
�INREP opiera się na taksonomii I�RS, z tym, że jest rozszerzona o dodatkowe 
elementy raportów dla instytucji finansowych5.

Wykorzystując określone regulacje prawne, taksonomia definiuje poszcze-
gólne pozycje sprawozdania finansowego. Każda pozycja jest szczegółowo 
opisana – określany jest jej typ (monetarny, tekstowy, procentowy itd.), wymiar 
czasowy (na początek okresu, na koniec okresu itd.) oraz charakter księgowy6. 

Poza definicją pozycji, w skład taksonomii wchodzi pięć warstw powiązań, 
które przedstawia poniższy rysunek:

2 www.iasb.org; stan na dzień 03.01.2014 r.
3 xbrl.fasb.org; stan na dzień 03.01.2014 r.
4 M. Hamrol, XBRL jako powszechny format wymiany i przekazywania informacji, [w:] 

W. Skoczylas (red.), Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa, SKwP, War-
szawa 2009, s. 124.

5 Ibidem, s. 125.
6 M. Piechocki, XBRL – rewolucja techniczna a rachunkowość, [w:] Rachunkowość wczoraj, 

dziś, jutro, SKw P, Warszawa 2007, s. 441.
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RYSUNEK 2: Warstwy powiązań taksonomii XBRL

Ź r ó d ł o: oprac. własne na podst.: The IFRS Taxonomy 2013 Guide, IASB, 2013, www.iasb.
org; stan na dzień 03.01.2014 r., s 19–25; M. Piechocki, XBRL…, s. 442.

Należy pamiętać, że XBRL pozwala na tworzenie różnych poziomów 
taksonomii. Oprócz podstawowej (bazowej) taksonomii (np. I�RS czy US 
GAAP) możliwe jest rozbudowanie słownika o pojęcia specyficzne dla danej 
branży czy przedsiębiorstwa.

Generowanie raportu finansowego w formacie XBRL odbywa się w oparciu 
o taksonomię XBRL oraz dane finansowe dotyczące danego okresu sprawoz-
dawczego.

Poniższy rysunek przedstawia kolejne etapy przygotowania sprawozdania 
finansowego w oparciu o taksonomię XBRL:

Stworzony raport jest następnie sprawdzany. Wykonywana jest automa-
tyczna walidacja, dająca gwarancję kompletności oraz poprawności zarapor-
towanych danych.
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RYSUNEK 3: Etapy przygotowania sprawozdania finansowego w formacie XBRL

Ź r ó d ł o: oprac. własne na podst.: The IFRS Taxonomy 2013 Guide…, s. 27. 

Zweryfikowany instance document jest gotowy do odczytania przez odbior-
ców, którzy mogą go zaimportować do oprogramowania przystosowanego do 
analizy danych (analizy finansowej, programów dedykowanych audytowi) lub 
przedstawić w dowolnej aplikacji w sposób zgodny ze swoimi preferencjami 
(graficzny, tabularyczny, tekstowy itp.)7.

Jak wynika z powyższego, standard XBRL umożliwia automatyzację części 
procesów w ramach raportowania finansowego – przesyłane dane mogą być 
w prosty sposób przetwarzane i analizowane przez użytkowników sprawozdań 
finansowych. Z tego względu, standard może być bardzo przydatny na wielu 
ogniwach łańcucha sprawozdawczości finansowej. Przedsiębiorstwa, wyko-
rzystując dane z systemów rachunkowości przygotowują cały szereg rapor-
tów, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Z raportów tych korzystają 
różni odbiorcy: zarząd, organy regulujące rynki kapitałowe, organy skarbowe, 
instytucje kredytowe, fundusze inwestycyjne, inwestorzy indywidualni, au-
dytorzy itd. XBRL umożliwia wystandaryzowaną wymianę zagregowanych 
danych finansowych, zawartych w sprawozdaniach finansowych, pomiędzy 
zainteresowanymi odbiorcami. 

Standard jest coraz powszechniej wykorzystywany na świecie – obecnie 
jest stosowany w około 30 krajach, zaś w kolejnych kilkunastu jego wdrożenie 

7 XBRL – elektroniczne sprawozdanie finansowe, 2010, www.xbrl�pl.org; stan na dzień 
03.01.2014 r.
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jest w trakcie realizacji. Wśród krajów wykorzystujących XBRL znajdują się 
m.in.: USA, Wielka Brytania, �rancja, Niemcy, Japonia. We wszystkich tych 
krajach XBRL znalazł zastosowanie w różnorodnych procesach sprawozdaw-
czych do instytucji publicznych. W Japonii, USA i Hiszpanii wykorzystuje się 
go na potrzeby obowiązkowego raportowania do nadzoru rynku kapitałowe-
go. W Wielkiej Brytanii, Holandii i Belgii wykorzystywany jest w procesie 
składania deklaracji podatkowych. W Unii Europejskiej wykorzystywany jest 
w procesie sprawozdawczości sektora bankowego w raportowaniu COREP/
�INREP. Rozpoczęły się też prace nad jego użyciem na potrzeby raportowania 
statystycznego8. 

3. Korzyści i problemy związane ze stosowaniem XBRL

Wykorzystanie standardu XBRL jako narzędzia wspomagającego rapor-
towanie finansowe niesie ze sobą szereg korzyści, wśród których najczęściej 
wymienia się9: 
• przyspieszenie procesu raportowania i usprawnienie przepływu informacji;
• zwiększenie rzetelności i jakości przesyłanych danych (m.in. dzięki wbu-

dowanym systemom samosprawdzającym);
• łatwiejszą, szybszą, bardziej elastyczną, wszechstronną i dokładną analizę 

danych (m.in. ze względu na brak konieczności weryfikacji wiarygodności 
danych, możliwość automatycznego generowania istotnych wskaźników 
finansowych, dołączania danych pochodzących z agencji ratingowych, 
modeli statystycznych);

• efektywniejszą kontrolę (m.in. dzięki możliwości szybkiego dotarcia do 
każdego elementu składowego danej pozycji raportu);

• redukcję obciążenia administracyjnego dla przedsiębiorstw (poprzez eli-
minację konieczności wielokrotnego raportowania do różnych instytucji);

• zwiększenie porównywalności sprawozdań finansowych.

8 A. Walaszek, Standard XBRL – standard lepszej sprawozdawczości, 2010, www.xbrl�pl.
org; stan na dzień 03.01.2014 r., s. 10.

9 Por. m.in.: J.E. Boritz, W.G. No, Assurance Reporting…, s. 18, 19; M. Piechocki, XBRL…, 
s. 439–448; M. Hamrol, XBRL…, s.119–133; The I�RS Taxonomy, March 2011, www.iasb.
org; stan na dzień 03.01.2014 r.
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Według danych stowarzyszenia XBRL10 standard sprawdza się niewąt-
pliwie jako narzędzie usprawniające proces przesyłania informacji na linii 
przedsiębiorstwo – administracja. We wszystkich przypadkach na świecie 
zastosowanie XBRL dało pozytywny efekt. Przyspieszono proces raportowania, 
wzrosła rzetelność przesyłanych danych, ułatwiona została późniejsza ich anali-
za. O ile usprawnienie procesu przesyłania informacji na linii przedsiębiorstwo 
– administracja jest niewątpliwie bardzo ważnym efektem zastosowania XBRL, 
istotnym dla obydwu stron wymiany informacji, to wydaje się, że najbardziej 
wielowymiarowe i wieloaspektowe korzyści z zastosowania standardu wiążą 
się z jego potencjalnym wpływem na rynki kapitałowe i ich uczestników. 

Zdaniem R. Webera11, XBRL może wywierać wpływ na przedsiębiorstwa 
finansujące swoją działalność za pośrednictwem rynków kapitałowych, na regu-
latorów tych rynków, inwestorów i analityków (badaczy). Dla przedsiębiorców 
przyjęcie standardu – choć z pewnością wiąże się z dodatkowymi kosztami 
związanymi z jego adaptacją – w dłuższej perspektywie może prowadzić do 
redukcji kosztów sprawozdawczości finansowej oraz audytu. XBRL umoż-
liwia jednostkom gospodarczym bardziej efektywną komunikację z innymi 
uczestnikami rynków kapitałowych, 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, pełniejszej informacji w uniwersal-
nym formacie, umożliwiającym łatwiejsze przetwarzanie danych.

XBRL wspomaga tworzenie szerszych, bardziej dokładnych i tańszych baz 
danych finansowych, co ułatwia pracę badaczom, analitykom, w konsekwencji 
prowadząc do usprawnienia operacji na rynkach finansowych.

Wydaje się, że poprzez wspomaganie poszczególnych uczestników rynku 
kapitałowego, XBRL może pozytywnie wpływać na ogólną kondycję rynku 
kapitałowego – zwiększając jego przejrzystość, bezpieczeństwo i stabilność.

Poniższy schemat ilustruje różne aspekty oddziaływania elektronicznego 
formatu wymiany danych na rynek kapitałowy:

10 Jaką rolę odgrywa XBRL w procesie raportowania? 2010, www.xbrl�pl.org; stan na dzień 
03.01.2014 r.

11 R. Weber, XML, XBRL, and The Future of Business and Business Reporting, [w:] Trust and 
Data Assurances in Capital Markets: The Role of Technology Solutions, Pricewaterhouse 
Coopers, 2003, s. 3–6.
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RYSUNEK 4: Wpływ standardu XBRL na rynek kapitałowy

Ź r ó d ł o: oprac. własne.

Ten pozytywny i wszechstronny wpływ XBRL na przedsiębiorstwa jako 
uczestników rynku kapitałowego potwierdzają badania. Naukowcy z Singapuru 
przeanalizowali dane dotyczące ponad 2 tys. przedsiębiorstw, które wdrożyły 
standard XBRL (dane za okres 2003–2011)12. Wyniki badań pokazały, że 
wykorzystanie przez przedsiębiorstwa XBRL w procesie raportowania m.in.: 
zwiększa pokrycie analityczne oraz trafność prognoz analitycznych, zmniejsza 
koszty kapitału własnego i zwiększa płynność akcji.

Doświadczenia państw, które zdecydowały się na implementację standardu 
XBRL wskazują, że rzeczywiście może on pozytywnie oddziaływać na obszar 

12 O. Zhen Li, Y. Lin, Ch. Ni, Does XBRL adoption reduce the cost of equity capital?, August 
2012, http://ssrn.com/abstract=2131001; stan na dzień 20.12.2013 r.; Y. Dong, O. Zhen Li, 
Y. Lin, Ch. Ni, Information Processing Cost and Stock Return Synchronicity – Evidence from 
XBRL Adoption, January 2013, http://ssrn.com/abstract=2198135; stan na dzień 20.10.2013 r.
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raportowania finansowego, ale też pokazują, że wdrożenie i stosowanie stan-
dardu może być dla przedsiębiorstw poważnym wyzwaniem.

W Stanach Zjednoczonych przedsiębiorstwa podlegające nadzorowi 
SEC od początku lat 90. ubiegłego stulecia raportowały w systemie EDGAR 
(Electronic Data Gathering, Analysis and Retrieval System). SEC cały czas 
prowadziła prace nad unowocześnieniem zasad raportowania z wykorzysta-
niem nowoczesnych technologii, czego efektem stał się plan zamiany systemu 
EDGAR na system IDEA (Interactive Data Electronic Applications) oparty 
na standardzie XBRL13.

Według SEC, dostarczanie sprawozdań finansowych w interaktywnym 
formacie danych14: 

 – umożliwia inwestorom i innym użytkownikom bardziej sprawne i dy-
namiczne poszukiwanie i przetwarzanie informacji;

 – zwiększa porównywalność sytuacji majątkowo�finansowej przed-
siębiorstw i ich dokonań (porównywalność pomiędzy przedsiębiorstwami, 
okresami sprawozdawczymi i branżami); 

 – daje możliwość automatyzacji obowiązków sprawozdawczych i pro-
cesów przetwarzania informacji, co może zwiększać szybkość, dokładność 
i użyteczność finansowych ujawnień.

Nowy system był budowany od podstaw – początkowo jedynie wspomagał 
istniejące rozwiązania, w końcu zaś całkowicie je zastąpił. Od 2005 roku przed-
siębiorstwa mogły wykorzystywać standard XBRL dobrowolnie. Na początku 
2009 roku opublikowano ostateczne zasady wdrożenia programu XBRL. Na 
ich podstawie, od 13 kwietnia 2009 r. wprowadzono obowiązek raportowania 
w XBRL w odniesieniu do 500 największych przedsiębiorstw krajowych i za-
granicznych, sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z US GAAP. 
Natomiast od 2011 roku w USA wszystkie spółki publiczne zostały zobligo-
wane do przesyłania swoich sprawozdań finansowych do SEC w standardzie 
XBRL, a także zamieszczania ich na stronach internetowych. Przedsiębiorstwa 
wykorzystują stworzoną taksonomię, którą mogą odpowiednio rozszerzać. 

SEC wymienia następujące korzyści związane z wdrożeniem standardu 
XBRL15:

13 Interactive Data to Improve Financial Reporting, SEC Release No. 33�9002, s. 5, 6, www.
sec.gov; stan na dzień 03.01.2014 r.

14 Ibidem.
15 Ibidem, s. 125–131.
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• więcej informacji dostępnej dla inwestorów (interaktywne raportowanie 
pozwala na włączenie do obiegu informacji wielu mniejszych przedsię-
biorstw, które do tej pory w nim nie funkcjonowały, ze względu na wysokie 
koszty pozyskiwania danych finansowych); 

• tańsza i bardziej aktualna informacja finansowa. (Tradycyjne sprawozda-
nia finansowe, sformatowane w plikach tekstowych, muszą być ręcznie 
przekształcane do odpowiedniego formatu umożliwiającego ich analizę. 
Inwestorzy muszą albo poświęcać sporo czasu na dokonanie takiej anali-
zy, albo też zlecać dokonanie takiej analizy wyspecjalizowanym firmom. 
W związku z powyższym, narzucenie obowiązku raportowania przez przed-
siębiorstwa interaktywnych danych może zmniejszyć czas i koszt dotarcia 
do informacji przez inwestorów. To obniżenie kosztów powoduje również, 
że dostęp do danych jest o wiele szerszy – ze względu na mniejsze koszty 
gromadzenia danych są one również dostępne dla mniejszych inwestorów.);

• mniej błędów w raportach finansowych (poprzez automatyczną przerób-
kę danych oraz wewnętrzne systemy walidacji danych eliminowane jest 
prawdopodobieństwo wystąpienia błędu w raportach);

• zwiększenie porównywalności raportów finansowych (raporty mogą być 
w dowolny i prosty sposób zestawiane i porównywane według wybranych 
przez odbiorców kryteriów).
W 2011 roku Grupa Aberdeen podjęła się próby zbadania głównych mo-

tywów, jakimi kierują się przedsiębiorstwa podejmując inicjatywę XBRL.
Przeprowadzone badania (Badanie na temat finansowego planowania 

i budżetowania – luty 2011)16 pokazały, że przedsiębiorstwa funkcjonujące 
na amerykańskim rynku kapitałowym od dawna już widziały potrzebę po-
szukiwania sprawniejszych rozwiązań w zakresie raportowania finansowego, 
które umożliwiłyby im dostosowanie się do stale i szybko zmieniającego się 
społeczno�ekonomicznego środowiska, w którym funkcjonują. Niestabilność 
warunków rynkowych była impulsem do coraz większego zainteresowania 
możliwością zastosowania zautomatyzowanych rozwiązań raportujących, 
jednak dla większości przedsiębiorstw dopiero obowiązek wprowadzony przez 
SEC zadecydował o przyjęciu technologii XBRL. 

16 A. Tyagi, XBRL keeps firms within the SEC guidelines, Interactive Business Reporting 
2011/1/1, s. 9–12.
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Według raportu Aberdeen Group na temat doskonalenia biznesu poprzez 
stosowanie XBRL z kwietnia 2011 r.17, 55% wszystkich respondentów wska-
zało obowiązek narzucony przez SEC jako główny czynnik motywujący do 
przyjęcia XBRL (należy pamiętać, że w przypadku niezastosowania się do 
obowiązku, firmy narażają się na wiele negatywnych konsekwencji w postaci 
np. specjalnego audytu przeprowadzanego przez SEC oraz kar pieniężnych). 
Jako kolejny kluczowy czynnik, 25% respondentów wymieniło potrzebę ogra-
niczenia kosztów operacyjnych. Oszczędności poszukuje się we wszystkich 
obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa, w tym w ramach sprawozdaw-
czości finansowej – stąd zainteresowanie sprawnymi i zautomatyzowanymi 
procesami sporządzania sprawozdań finansowych. Dodatkowo, firmy dążą 
do ograniczania kosztów ogólnych, w szczególności tych dotyczących pracy, 
badając możliwości zwiększenia produktywności pracowników (również po-
przez automatyzację procedur księgowych i sprawozdawczych).

W badaniach, o których mowa, zidentyfikowano również podstawowe 
czynniki, które mogą utrudniać czy wręcz uniemożliwiać przedsiębiorstwom 
przyjęcie XBRL.

Za główną przeszkodę na drodze do przyjęcia rozwiązań technologicznych 
XBRL przedsiębiorstwa uznały brak odpowiednich umiejętności i zaawanso-
wanych funkcji w istniejącej infrastrukturze (44% badanych firm wskazało ten 
problem). 28% przedsiębiorstw jako barierę wskazało ograniczenia budżetowe, 
które uniemożliwiają im zapewnienie właściwego zaangażowania odpowied-
niej liczby pracowników i rozwiązań wspierających inicjatywę XBRL.

Należy zwrócić uwagę, że dostosowanie się do sprawozdawczości XBRL 
wymaga zastosowania przez przedsiębiorstwa jednego z następujących roz-
wiązań18:

 – przygotowania sprawozdania XBRL za pomocą posiadanego oprogra-
mowania,

 – skorzystania z usług firmy zewnętrznej,
 – zakupu specjalnego oprogramowania do XBRL,
 – zaprojektowania i stworzenia własnego oprogramowania do XBRL.

W pierwszym przypadku konieczna jest rozbudowa posiadanego opro-
gramowania finansowo�księgowego oraz odpowiednie przeszkolenie pra-

17 Ibidem.
18 XBRL w USA – jak można przygotować sprawozdanie, 2011, www.xbrl�pl.org; stan na dzień 

03.01.2014 r.
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cowników odpowiedzialnych za przełożenie sprawozdania finansowego na 
język XBRL. 

Innym rozwiązaniem jest zlecenie sporządzenia sprawozdania finansowego 
w formacie XBRL firmie zewnętrznej. W tym przypadku przedsiębiorstwo 
nie musi ponosić kosztów rozbudowy swojego systemu informatycznego ani 
szkolenia pracowników, jednak koszty sporządzenia sprawozdania finansowego 
przez zewnętrzną firmę konsultingową są na ogół bardzo wysokie.

Przedsiębiorstwa mogą zdecydować się na zakup gotowego, specjalnego 
oprogramowania.

Istnieje także możliwość stworzenia własnego oprogramowania XBRL. 
Na rynku istnieją firmy informatyczne, które oferują usługi konsultingowe 
przy budowie takiego rozwiązania. Wiąże się to z kosztami usługi budowy 
oraz wyszkolenia pracowników w zakresie jego obsługi. 

Niezależnie od zastosowanego rozwiązania, przejście na elektroniczne 
raportowanie wiąże się ze znacznymi kosztami. Jak wynika z obliczeń wy-
konanych przez SEC, koszty sporządzenia sprawozdania w interaktywnym 
formacie wahają się od ok. 38 tys. do ok. 82 tys. USD19. 

Zarówno wysokie koszty, jak i brak odpowiedniej infrastruktury technicz-
nej, mogą być szczególnie problematyczne dla mniejszych przedsiębiorstw 
wdrażających XBRL. Potwierdzają to japońskie doświadczenia. Japońskie 
spółki giełdowe mają obowiązek elektronicznego raportowania od kwietnia 
2008 r. Jak wynika z obserwacji, im mniejsze jest przedsiębiorstwo, tym 
większe koszty musi ponieść w celu dostosowania się do nowego formatu 
wymiany danych. Ponadto, mniejsze jednostki mają o wiele częściej problem 
z zachowaniem odpowiednich obowiązkowych terminów (25% małych przed-
siębiorstw po raz pierwszy raportujących w XBRL nie zdążyło na czas, podczas 
gdy w grupie dużych przedsiębiorstw odsetek ten nie przekroczył 5%)20.

4. Przyszłość standardu XBRL

Wydaje się, że coraz bardziej powszechne wykorzystanie standardu XBRL 
zostało już przesądzone.

Niewątpliwie ogromne znaczenie dla rozwoju tego standardu ma fakt, iż 
zyskał on akceptację ze strony wielu instytucji i organizacji międzynarodo-

19 Interactive Data…, s. 132–142.
20 Ibidem, s. 138, 139.
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wych, odpowiedzialnych za nadzór na rynkami finansowymi oraz zaanga-
żowanych pośrednio lub bezpośrednio w tworzenie globalnych standardów 
rachunkowości.

Jak wspomniano wcześniej, w Stanach Zjednoczonych już od dawna 
trwały prace nad projektem XBRL, zaś obowiązujący od 2011 roku obowiązek 
wykorzystywania standardu przez spółki publiczne ostatecznie wyznaczył mu 
ważną rolę w raportowaniu finansowym na kolejne lata.

W inicjatywę XBRL zaangażowała się również �undacja Międzynarodo-
wych Standardów Sprawozdawczości �inansowej. 

Standard XBRL staje się coraz bardziej popularny na całym świecie. 
Pod koniec 2010 roku chińskie Ministerstwo �inansów opublikowało 

taksonomię, która umożliwia przedsiębiorstwom elektroniczne przesyłanie 
sprawozdań do banków, ubezpieczycieli, nadzoru nad rynkiem kapitałowym, 
organów skarbowych oraz organów audytorskich. Jest to największy na świecie 
projekt integrujący i standaryzujący sprawozdawczość biznesową do instytucji 
publicznych21. 

W Australii XBRL wykorzystano w projekcie SBR (Standard Business 
Reporting) umożliwiającym połączenie różnych obowiązków sprawozdaw-
czych przedsiębiorstw. 

Nie brakuje również przykładów wykorzystania XBRL w państwach eu-
ropejskich. W Belgii przesyłanie raportów XBRL rozpoczęło się w 2007 roku 
i obejmuje około 300 tys. przedsiębiorstw. 

Wiele organizacji europejskich związanych z rachunkowością od dawna 
wyrażało swoje zainteresowanie XBRL. W 2009 roku Europejskie Stowarzy-
szenie Księgowych (�EE – �édération des Experts�Comptables Européens) 
opublikowało Policy Statement – eXtensible Business Reporting Language 
(XBRL) – The impact on accountants and auditors22. W dokumencie tym 
stwierdzono, że �EE w pełni popiera zastosowanie zautomatyzowanych roz-
wiązań (w szczególności standardu XBRL) w ramach raportowania finanso-
wego. Dzięki tym rozwiązaniom możliwe jest wyeliminowanie konieczności 
przygotowywania przez przedsiębiorstwa raportów na różne cele – zamiast 
tego mogą one przygotowywać jeden raport finansowy, który następnie może 

21 XBRL coraz powszechniej stosowany w bankowości, podatkach, Corporate Actions oraz na 
rynku kapitałowym, 2010, www.xbrl�pl.org; stan na dzień 03.01.2014 r.

22 Policy Statement – eXtensible Business Reporting Language (XBRL) – The impact on ac-
countants and auditors, �EE, www.fee.be; stan na dzień 03.01.2014 r.
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być wykorzystany na różne potrzeby, m.in. sprawozdawczości finansowej, 
rozliczeń podatkowych, zestawień statystycznych itd.

Pod koniec 2013 roku zielone światło dla elektronicznego formatu spra-
wozdawczego dały również instytucje Unii Europejskiej. W Dyrektywie 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/50/UE z dn. 22 października 2013 r.23 
stwierdzono, że „ujednolicony elektroniczny format sprawozdawczy byłby 
bardzo korzystny dla emitentów, inwestorów i właściwych organów, ponieważ 
uprościłby sprawozdawczość oraz ułatwił dostępność, analizę i porównywal-
ność rocznych sprawozdań finansowych. Dlatego przygotowywanie rocznych 
sprawozdań finansowych w jednolitym elektronicznym formacie sprawozdaw-
czym powinno być obowiązkowe ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2020 r., pod 
warunkiem że Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych 
dokona analizy kosztów i korzyści. Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papie-
rów Wartościowych powinien opracować projekt regulacyjnych standardów 
technicznych do przyjęcia przez Komisję, które określałyby elektroniczny 
format sprawozdawczy, przy należytym uwzględnieniu obecnych i przyszłych 
możliwości technologicznych, takich jak eXtensible Business Reporting Lan-
guage (XBRL).”24.

Zgodnie z założeniami dyrektywy, do dnia 1 stycznia 2018 r. powinien 
zostać uruchomiony portal służący jako europejski elektroniczny punkt dostę-
pu. Za opracowanie i obsługę punktu dostępu jest odpowiedzialny Europejski 
Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, natomiast państwa człon-
kowskie Unii Europejskiej mają zapewnić dostęp do swoich mechanizmów 
scentralizowanego gromadzenia informacji za pośrednictwem punktu dostępu.

Nie ulega wątpliwości, że przed instytucjami i organami odpowiedzialnymi 
za funkcjonowanie rynków kapitałowych w państwach europejskich, a także 

23 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/50/UE z dn. 22 października 2013 r. 
zmieniająca dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie har-
monizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery 
wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym, dyrektywę 2003/71/
WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego 
w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych oraz 
dyrektywę Komisji 2007/14/WE ustanawiającą szczegółowe zasady wdrożenia niektórych 
przepisów dyrektywy 2004/109/WE (Dz U. UE L 294/13, http://eur�lex.europa.eu/; stan na 
dzień 03.01.2014 r.).

24 Ibidem.
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przed przedsiębiorstwami funkcjonującymi na tych rynkach, w najbliższym 
czasie stoją poważne wyzwania.

Ze strony nadzorców i regulatorów konieczne są m.in. następujące dzia-
łania:

 – stworzenie odpowiedniej infrastruktury XBRL (budowa i aktualizacja 
taksonomii, wdrażanie i wspieranie odpowiednich rozwiązań technicznych);

 – prowadzenie kampanii informacyjnych, objaśniających korzyści przej-
ścia z tradycyjnego raportowania na raportowanie elektroniczne;

 – zaangażowanie w akcje edukacyjne i szkoleniowe dotyczące działania 
XBRL;

 – wsparcie i promowanie tych dostawców usług i produktów informa-
tycznych, którzy będą oferować kompleksowe i niedrogie rozwiązania, które 
mogą ułatwić przedsiębiorstwu przejście na standard XBRL. 

Z kolei przedsiębiorstwa muszą poświecić czas na zrozumienie koncepcji 
XBRL oraz zainwestować w odpowiednie oprogramowanie i przeszkolenie 
pracowników. 

5. Zakończenie

Wykorzystanie elektronicznego formatu wymiany informacji finansowych 
jest naturalną konsekwencją postępu technologicznego oraz stosowania coraz 
nowocześniejszych rozwiązań informatycznych w różnych dziedzinach życia.

Korzyści z implementacji standardu XBRL można rozpatrywać na różnych 
poziomach i w różnych przekrojach (korzyści w skali mikro, makro, global-
ne; korzyści dla przedsiębiorstw, inwestorów, analityków, nadzorców giełd, 
organów skarbowych, instytucji statystycznych itd.).

Zdaniem autorki artykułu, tym co w dłuższej perspektywie czasu praw-
dopodobnie zadecyduje o coraz szybszym tempie rozpowszechniania się 
XBRL, będą korzyści na poziomie przedsiębiorstw – nie tylko wynikające 
z wykorzystania standardu na potrzeby zewnętrznego raportowania, ale także 
dzięki możliwości wykorzystania go w ramach zarządzania przedsiębiorstwem. 

Przedsiębiorstwa, które wdrożyły standard XBRL odnotowują cały szereg 
pozytywnych skutków jego zastosowania, m.in.: redukcję kosztów genero-
wania sprawozdań finansowych, zmniejszenie kosztów audytu finansowego, 
usprawnienie procesu audytu, usprawnienie i ułatwienie procesu raportowania 
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finansowego, zwiększenie wiarygodności i dokładności informacji finanso-
wych25.

Wskazane powyżej korzyści dotyczą przede wszystkim zalet związa-
nych z wykorzystaniem standardu w procesie raportowania zewnętrznego. 
Jednak w zastosowaniu XBRL tkwi również ogromny potencjał wynikający 
z możliwości jego wykorzystania w ramach wewnętrznej wymiany infor-
macji w przedsiębiorstwie. XBRL w ogromnym stopniu wspomaga proces 
tworzenia informacji księgowych, usprawnia przechowywanie, wymianę oraz 
agregowanie danych księgowych. Dzięki temu informacja wykorzystywana 
na różnych szczeblach zarządzania przedsiębiorstwem staje się bardziej do-
kładna, wszechstronna, łatwiej i szybciej dostępna. Badania potwierdzają, 
że w obszarze wewnętrznego raportowania XBRL sprzyja m.in. ciągłemu 
i dokładniejszemu monitorowaniu procesów zachodzących w przedsiębior-
stwie, ułatwia archiwizację danych, porządkuje oraz zwiększa przejrzystość 
i zrozumiałość danych (m.in. dzięki ujednoliceniu stosowanej terminologii), 
usprawnia proces podejmowania decyzji26. W świetle powyższego, nie ulega 
wątpliwości, że standard XBRL można traktować jako narzędzie wspomagające 
procesy zarządzania przedsiębiorstwem.

Jednocześnie należy pamiętać, że poziom korzyści osiąganych przez 
przedsiębiorstwo dzięki implementacji XBRL zależy w dużym stopniu od 
tego, jaki poziom implementacji standardu zostanie przez to przedsiębiorstwo 
wybrany. Przedsiębiorstwa mogą bowiem ograniczyć implementację stan-
dardu tylko i wyłącznie do zlecenia jednostkom zewnętrznym sporządzenia 
ich sprawozdania w języku XBRL, bez rozwijania, dostosowywania swojego 
systemu informacyjnego; mogą też zdecydować się na pełne wdrożenie stan-
dardu, dokonując szerokiej przebudowy dotychczasowych rozwiązań i two-
rząc zintegrowany system raportowania, wykorzystujący rozwiązanie XBRL. 
Pełny wachlarz korzyści z XBRL jako wsparcia raportowania zewnętrznego 
i wewnętrznego jest dostępny tylko dla tych jednostek gospodarczych, które 
wybiorą wariant drugi. Zatem przedsiębiorstwa, które staną przed obowiąz-
kiem stosowania standardu XBRL na potrzeby raportowania zewnętrznego 
muszą przeprowadzić szczegółową analizę kosztów i korzyści, wynikających 
z różnych poziomów implementacji XBRL, a następnie podjąć odpowiednią 

25 D. Garner, D. Henderson, S. Sheetz, B. Trinkle, The Different Levels of XBRL Adoption, 
Management Accounting Quaterly 2013/14/2, s. 1–10.

26 Ibidem.
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decyzję co do poziomu zaangażowania w standard. W związku z niedawną 
decyzją Unii Europejskiej o obowiązku przygotowywania rocznych sprawoz-
dań finansowych w jednolitym elektronicznym formacie sprawozdawczym, 
przed taką decyzją stanie wkrótce wiele przedsiębiorstw.
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Katarzyna KLIMCZAK

EXTENSIBLE BUSINESS REPORTING LANGUAGE  
AS A CONCEPT SUPPORTING FINANCIAL REPORTING

( S u m m a r y )

The main aim of the article is to present the concept of eXtensible Business Reporting 
Language (XBRL), to analyze benefits and problems connected with its implementation and to 
discuss the future of XBRL as a concept supporting financial reporting.

The experience of those countries which decided to take part in XBRL projects indicate that 
the implementation of XBRL entails many positive effects – it reduces the cost of generating 
financial reports, improves the efficiency of the financial reporting process, improves the 
accuracy of financial information, enables businesses to communicate more effectively with 
financial markets, lowers cost of capital. However, the adoption of XBRL technology involves 
many challenges – organizations and employees have to be educated about XBRL, businesses 
have to invest funds to undertake XBRL initiative.

Companies can choose different levels of XBRL adoption (they can outsource XBRL 
conversion without significantly changing internal information systems or they can fully 
reorganize their infrastructure and use XBRL for both internal and external purposes).

The range of potential benefits of using XBRL depends on the level of adoption – the higher 
is the level of adoption the broader range of potential benefits it will entail.
Keywords: the XBRL standard, financial reporting, XBRL taxonomy
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