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PRZYCZYNY ZMIAN 

4 

Kryzys zaufania 

- upadek Lehman Brothers 

- afera LIBOR 

 

Rozwój nowych technologii 

- rozwój technologii komunikacji i przesyłu danych 

- nowe języki programowania (XML) 

 

Komisja europejska  

- powołanie nadzoru europejskiego EBA, EIOPA, ESMA 

- dyrektywa transparentności 

- dyrektywa w sprawie ujawniania informacji niefinansowych 



Standard XBRL 



iXBRL – najważniejsze założenia 
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elektroniczny standard wymiany danych; 

oparty na XML; 

pozbawiony opłat licencyjnych; 

pozwala nie tylko przesyłać informacje raportowane, ale 

także dane opisowe; 

za jego pomocą powstaje inteligentny raport; 

 nie ulepsza standardów rachunkowości i komplikacji z 

nich wychodzących  

 

Przykładowy raport iXBRL 

https://www.xbrl.org/ixbrl-samples/valeo-income-

statement.html  
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XBRL – jak to widzi system techniczny 
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</AktywaBiezace> 

Jednostka Kontekst 

<AktywaBiezace contextRef=„Koniec_2004" unitRef="EUR">5329000000 
 



Rynek kapitałowy 



Raportowanie w Hiszpanii 
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Rynki kapitałowe - świat 

Market Status Description 

Johannesburg launched;  

July 2006 

financial Reporting, IFRS in future SA GAAP and other 

reporting 

US launched; 

August 2008 

operated by US SEC (IDEA system); US GAAP 

reporting 

Seoul launched; 

July 2004 

operated by KOSDAQ (DART system); financial 

reports & analysis; Korean GAAP reporting 

Shanghai launched; 

September 2009 

operated by exchange; financial reporting in China 

GAAP 

Tokyo launched; 

 March 2010 

operated by Japan FSA (EDINET system); Japan 

GAAP reporting 

Madrid launched; 

June 2006 

operated by CNMV; financial Reporting; IFRS 

Tel Aviw Lunched, 2007 operated by local FSA; IFRS  

Santiago de 

Chile 

Launched in 2008 operated by local FSA 

Lima Launched in 2013 operated by local FSA 

Indonesia To be launch in 2015 operated by local FSA 



Raportowanie w Hiszpanii – serwis CNMV 



Raportowanie w Hiszpanii – raport w PDF 



Raportowanie w Hiszpanii – raport w PDF 



Raportowanie w Hiszpanii – raport w XBRL 



Program SBR 



Program SBR – ogólny model 

... 

jeden raport 

wymiana  
informacji 



Programy SBR na świecie 

SBR Australia, 

2006 

SBR Programma, 

Holandia, 2007 

XBRL Sweden, 

2006 

SBR Finland, 

2009 

SBR Turkey,  

2011 

SBR Canada, 

2013 

SBR New 

Zealand, 2008 

SBR Singapore, 

2007 



Programy SBR - Australia 

Źródło: Australian Business Register 
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Budżet programu (2014):  

139 672 tys. AUD 

Liczba dostępnych raportów:  

554 

Liczba zaangażowanych jednostek: 

18 

Redukcja duplikatów dzięki 

konstrukcji taksonomii: 

26 537 informacji > 5923 

informacji  

Planowane roczne oszczędności: 

375 mln AUD (ABR) 

Elementy projektu Australian Business Register: 



Unia Europejska 



UE - banki 
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EBA (nadzór bankowy) 

Wymóg jednolitych raportów COREP, 

FINREP dla europejskiego sektora 

bankowego  

 

Wprowadzony od kwietnia 2013 roku 



UE - ubezpieczenia 
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EIOPA (sektor ubezpieczeń) 

 

Od 2015 wymóg jednolitego 

raportowania europejskich 

ubezpieczycieli 



UE – rynek kapitałowy 
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ESMA (nadzór nad rynkiem 

kapitałowym) 

 

W grudniu 2016 r. została podjęta 

decyzja odnośnie wyboru standardu 

iXBRL 



Dyrektywa transparency 
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In 2013 (voted the 12th of June 2013), the transparency directive introduces XBRL as 

mandatory reporting for all listed companies as of the 1st of January 2020 in Europe: 

 

„..A harmonised electronic format for reporting would be very beneficial for issuers, 

investors and competent authorities, since it would make reporting easier and 

facilitate accessibility, analysis and comparability of reports. For this reason the 

preparation of annual financial reports in a single electronic reporting format will be 

mandatory as from January 2020..” 



European Single Electronic Format (ESEF) – harmonogram prac 
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 Decyzja o wyborze standardu iXBRL została podjęta w wyniku konsultacji 

przeprowadzonych w okresie od 25 września 2015 r. do grudnia 2016 r., w 

konsultacjach wzięło udział ponad 100 podmiotów. 

 

 W sierpniu 2017 roku miał miejsce warsztaty ESMA, na których wybrane podmioty 

przygotowywały swoje raporty roczne za 2016 r. w formacie iXBRL (więcej 

informacji tutaj https://www.esma.europa.eu/field-test-esef ) 

 

 W grudniu 2017 roku został opublikowany dokument określający techniczne 

standardy raportowania. 

 

 Zgodnie z założeniami ESMA roczne raporty finansowe w standardzie iXBRL mają 

być przygotowywane od stycznia 2020 r. 

 

https://www.esma.europa.eu/field-test-esef
https://www.esma.europa.eu/field-test-esef
https://www.esma.europa.eu/field-test-esef
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European Single Electronic Format (ESEF) – serwis internetowy 
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ESEF – kluczowe założenia 

 roczne raporty finansowe spółek mają być przygotowywane w technologii xHTML 

 roczne raporty finansowe spółek sporządzone zgodnie ze standardem IFRS 

powinny być przygotowane w technologii XBRL 

 taksonomia ESEF bazuje na taksonomii IFRS opracowanej przez IASB 

 technologia xHTML będzie konwertowana za pomocą technologii XBRL z do 

formatu iXBRL 

 



ESEF – terminy 

IFRS POZOSTAŁE SF 

Od 2020 

Fakultatywnie 
zgodnie z 

taksonomią 
lokalną 

Podstawowe 
Sprawozdanie 

Finansowe 

Noty ogółem 

Noty 
szczegółowo 

Od 2022 

fakultatywnie 



Polska 



Projekt NBP 

 jedyna w Polsce instytucja, która wymaga raportowania z 
wykorzystaniem standardu XBRL w ramach raportów FINREP i COREP; 
 

 system został opracowany w 2007 roku, a produkcyjnie wdrożony w 
2009 roku; 

 
 Obecnie system jest rozwijany i jest traktowany jako rozwiązanie 

wzorcowe dla innych banków centralnych w Europie (m.in. bank 
niemiecki w procesie wdrożenia projektu u siebie korzystał z wiedzy 
ekspertów NBP); 



Projekt KNF 

 System raportowania ESPI bazuje na jednym z pierwszych standardów 
XBRL 
 

 Na potrzeby nadzoru nad ubezpieczycielami KNF gromadzi raportu, 
przekazuje do EOIPA po uprzedniej konwersji do formatu XBRL; 

 
 W ramach raportowania emitentów rynku regulowanego planowane 

jest wdrożenie nowego systemu raportowania zgodnie z wymogami 
ESMA 



Strumień e-sprawozdawczość 

1. Redukcja obciążeń administracyjnych 
2. Stworzenie mechanizmów szerokiego  
    wykorzystania publicznych zasobów cyfrowych 

Zakres prac Korzyści 
Wdrożenie idei raportowania zintegrowanego 
• Zbudowanie modelu taksonomii pozwalającego na uzyskanie 

maksymalnych korzyści z punktu widzenia podmiotów objętych 
obowiązkiem raportowania i wynikających z tego obciążeń 

• Identyfikacja pól redundantnych (określenie istotności, celowości i 
stopnia uciążliwości), identyfikacja obszarów współdzielenia 
zestawów danych pomiędzy instytucjami administracji publicznej 

• Stworzenie bramki umożliwiającej przyjęcie i walidację raportów w 
formacie elektronicznym i huba do dystrybucji danych do 
odpowiednich podmiotów 

• Stworzenie możliwości prawnych wykorzystania danych do celów 
gospodarczych i naukowych 

• Stworzenie repozytorium umożliwiającego gromadzenie i 
współdzielenie danych  

e-Sprawozdawczość obniży koszty związane 
 z wypełnianiem obowiązków informacyjnych 

przedsiębiorstw i podniesie jakość  
raportowania  

 

Redukcja obciążeń administracyjnych poprzez ujednolicenie i integrację 
obowiązków sprawozdawczych przedsiębiorstw 

• Zastąpienie wielu raportów przez jeden raport obejmujący wszystkie 
wymagane dane 

• Standaryzacja formatu danych w relacjach B2B przy użyciu podobnych 
technik informacyjnych 

• Automatyzacja i większa niezawodność procesów kontroli 
wewnętrznej 

• Zwiększenie dostępności informacji gospodarczej (jeden punkt 
dostępu, różnorodność formatów) 

• Zwiększenie potencjału analitycznego przedsiębiorstw (niższe koszty 
pozyskania i przetworzenia informacji rynkowej i o konkurencji) 

 



Strumień e-Sprawozdawczość (KRS) 

Nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym  
w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej 

Zakres prac Korzyści 

 Analiza raportu „Pomiar obciążeń administracyjnych w 
przepisach prawa gospodarczego” w celu identyfikacji 
obszarów pozwalających na osiągnięcie największych korzyści z 
punktu widzenia raportowania biznesowego; 

 Współpraca z Ministerstwem Sprawiedliwości i Ministerstwem 
Finansów w celu określenia zintegrowanego modelu 
raportowania finansowego 

 Konsultacje w procesie przygotowania nowelizacji ustawy o 
Krajowym Rejestrze Sądowym 

 Doradztwo w procesie implementacji systemu raportowania 
elektronicznego 

 

 Obniżenie kosztów dla ponad 500 tys. podmiotów w wyniku 
wprowadzenia składania sprawozdań finansowych w postaci 
elektronicznej w odpowiednim formacie danych; 

 Likwidację redundancji składania sprawozdań finansowych do urzędu 
skarbowego i automatyczne przekazywanie sprawozdania 
finansowego z KRS do Ministerstwa Finansów; 

 Stworzenie ogólnodostępnego portalu internetowego 
umożliwiającego stronom i pozostałym uczestnikom obrotu 
gospodarczego dostęp do wszystkich dokumentów w celu ich 
dalszego wykorzystania (np. przez sektor bankowy w procesie 
rozpatrywania wniosków kredytowych) 

 



Strumień e-sprawozdawczość (PT) 

Nowelizacja ustawy o prawie telekomunikacyjnym z zakresie  
Sporządzania sprawozdań przez operatorów  

Zakres prac Korzyści 

 Budowa zespołu projektowego we współpracy z Urzędem 
Komunikacji Elektronicznej, Głównym Urzędem Statystycznym 
i Ministerstwem Cyfryzacji;  

 Konsultacje z branżą telekomunikacyjną w celu identyfikacji 
najbardziej uciążliwych obowiązków związanych z 
raportowaniem 

 przygotowanie projektów ustawy oraz modyfikacja formularzy 
badań statystycznych 
 

 

 Zniesienie obowiązku raportowania na rzecz badań 
statystycznych GUS ( ŁT-1kkp, ŁT5, ŁT6,  ŁT7, ŁT10 oraz ŁP-
1, ŁP2), dla których źródłem informacji od 2018 będą dane 
z systemu informacyjnego UKE; 

 wprowadzenia składania sprawozdań w postaci 
elektronicznej w odpowiednim formacie danych; 

 
 

 



Projekt GPW 
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Projekt GPW 

Budowa modeli 
taksonomii 

Opracowanie reguł sporządzania raportów w technologii XBRL w zakresie sprawozdań okresowych i bieżących 
spółek rynku alternatywnego i regulowanego zgodnie z aktualnie obowiązującymi standardami: 
 Ustawa o Rachunkowości, 
 Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. 
 
Wynikiem końcowym prac będą formularze sporządzania raportów w formacie zbiorów CSV 
 
W dalszej przyszłości przewiduje się opracowanie innych modeli taksonomii m.in. raporty niefinansowe, 
Corporate Governance, Tax Transparency Index 

Narzędzia 
raportowania 

Budowa narzędzi pozwalających na udostępnianie raportów wymaganych przez GPW 
 
Wynikiem końcowym prac będą: 
 serwis webowy do raportowania,  
 API do odbioru raportów, 
 narzędzie do konwersji raportów z arkuszy Excel 
 
Docelowo nowy system zastąpi obecnie eksploatowany system EBI oraz będzie służył uproszczeniu procesu 
raportowania w ramach innych obowiązków 

Repozytorium 
danych 

Budową repozytorium danych zawierającego elementy walidacji danych. Rozważane jest skorzystanie z 
istniejących rozwiązań lub budowa rozwiązania własnego. 
 
Wynikiem końcowym prac będzie hurtowania danych przechowująca raporty bieżące i finansowe emitentów 
rynku alternatywnego i regulowanego 
 
W kolejnym etapie przewiduje się rozszerzenie repozytorium o inne dane m.in. dane makroekonomiczne, 
notowania instrumentów finansowych.  



Projekt GPW 

Narzędzia 
wspierające 
inwestowanie 

Przygotowanie narzędzi inwestycyjnych wspierających proces inwestowania. Na podstawie danych pobieranych z 
repozytorium za pośrednictwem szeregu narzędzi, inwestor będzie mógł definiować strategie inwestycyjne m.in. 
algotrading, AI itp. Prace na tym etapie związane będą z budową oprogramowania zgodnie z określonymi 
wymaganiami. 
 
 
Wynikiem prac będą aplikacje (wersja webowa i na smartfony) pozwalająca na wspierania procesów 
inwestycyjnych 

Ostateczny termin wdrożenia systemu: 1 października 2021 r. 



Korzyści z e-raportowania  



Korzyści z nowego raportowania 
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Kto może być największym beneficjentem wprowadzenia nowego standardu 

raportowania: 

 

A. spółki 

XBRL obniży koszty związane z wypełnianiem obowiązków informacyjnych  

 

B. inwestorzy 

XBRL zmieni proporcje związane z procesem inwestycyjnym: 80% czasu analiza, 20% 

przygotowanie danych 

 

C. Administracja publiczna 

Jeden raport może zostać wykorzystany przez kilka organów (KNF, GINB, GUS, MF, 

MS) 



Korzyści dla inwestorów 
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Istnieją gotowe narzędzia do analizy 

danych, które pozwalają na automatyczne 

pobieranie danych, ich analizowanie i 

porównywanie 

 

Przykładem takiego narzędzia jest  

I-Metrix, który pozwala na analizę danych 

rynku amerykańskiego  

 

Więcej informacji www.edgar.com  

 



Korzyści dla rynku 
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Giełda w Seulu: 

-wprowadzenie raportowania w XBRL 

- taki sam dostęp do raportów dla 

wszystkich spółek 

- taki sam dostęp do raportów dla 

wszystkich inwestorów 

 

Wzrost średniego wskaźnika obrotów 

inwestorów zagranicznych z 10% (przed 

wdrożeniem XBRL) do 20% (po 

wdrożeniu) 
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Podsumowanie 
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Standaryzacja raportowania - lepsza przejrzystość, lepsza jakość informacji 

biznesowych, lepsza porównywalność 

 

Szybkość - szybsze agregowanie, analizowanie, przesyłanie danych 

 

Rzetelność – lepsza poprawność danych (mniej błędów wynikających z ręcznego 

raportowania 

 

Koszty– mniej czasu + mniej błędów = mniejszy koszt 

 

Implementacja– wolny od opłat; licencji 

 

Dostępność – polepsza analizę oraz dostęp do informacji dla inwestorów, 

regulatorów, banków itp. 



Trendy 



Gospodarka 
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 Ograniczenie kosztów związanych z wypełnianiem obowiązków 
informacyjnych 
 

 Wykorzystanie danych w wielu obszarach (np. wnioski kredytowe w 
bankach) 
 

 Wykorzystanie danych w biznesie i nauce 



Rynek kapitałowy 
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 Powszechność inwestycji (nie ze względu na dane tylko ze względu na 
 
 Podmioty świadczące usługi w przetwarzaniu danych 

 
 Dane ustrukturyzowane, big data, sztuczna inteligencja   



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 

5 marca 2019 


