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Szanowna Pani Dyrektor,  

 

W dniu 15 grudnia 2020 r. Ministerstwo Finansów i Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

wydały wspólny komunikat w sprawie przesunięcia o rok stosowania wymogu ESEF w 

odniesieniu do sprawozdań emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu 

na rynku regulowanym (dalej: emitenci). Komunikat ten był związany z faktem, iż w dniu 

11 grudnia 2020 r. Parlament Europejski oraz Rada osiągnęły wstępne porozumienie, 

będące obecnie przedmiotem formalnego zatwierdzenia, dot. zmiany Dyrektywy 

2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.  

 

Dyrektywa ta w obecnym kształcie stanowi, że emitenci sporządzający raporty roczne 

zawierające skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z MSR powinni 

je znakować począwszy od sprawozdań za lata obrotowe rozpoczynające się od 1 stycznia 

2020 r. Wstępne porozumienie przewiduje natomiast umożliwienie państwom 

członkowskim przesunięcie tego obowiązku o rok. Powyższy komunikat wskazuje na 

zamiar skorzystania z tej opcji krajowej przez państwo polskie, co oznacza, że po 

zakończeniu procesu legislacyjnego na poziomie organów unijnych, emitenci będą 

zobowiązani stosować wymogi ESEF w sprawozdaniach finansowych dopiero za lata 

obrotowe rozpoczynające się od 1 stycznia 2021 r. 

 

Jednocześnie, w myśl stosowanego od 1 stycznia 2021 r. Rozporządzenia Delegowanego 

Komisji (UE) 2018/815 emitenci sporządzają swoje raporty roczne, w formacie XHTML. W 

przypadku sprawozdań skonsolidowanych Rozporządzenie to wymaga, aby je dodatkowo 

oznakować przy użyciu standardu Inline XBRL. 

 

W związku z powyższym Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych zwraca się z zapytaniem 

o sposób postępowania emitentów, którzy będą publikowali raporty roczne przed 

formalnym przesunięciem obowiązku stosowania ESEF (zarówno w zakresie formatu 

XHTML jak i standardu Inline XBRL). Część emitentów corocznie publikuje raporty roczne 

w lutym lub w pierwszej połowie marca, co jest materializacją zasady niezwłocznego 

publikowania informacji regulowanej, jak też jest przychylnie przyjmowanie przez 

inwestorów.  

 

Mając na względzie powyższe, zwracam się z prośbą o wskazanie, jak powinni zachować 

się emitenci, którzy będą chcieli skorzystać z przesunięcia stosowania ESEF i 

przygotowują swoje sprawozdania finansowe na dotychczasowych zasadach. Czy powinni 

oni publikować raporty roczne jak w roku ubiegłym, czy też opublikować przygotowane 

wszystkie elementy raportu rocznego (w tym sprawozdanie finansowe) w trybie art. 17 

Rozporządzenia MAR, a sam raport roczny opublikować dopiero po formalnym 

przesunięciu obowiązku stosowania ESEF? Jednocześnie pragnę zadeklarować 

zaangażowanie SEG w działania mające na celu wypracowanie stanowiska w tej kwestii. 

 

Z poważaniem,  
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