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Lista nowych Q&A dot. ESEF 

 

Podmioty podlegające pod ESEF 

Czy ESEF dotyczy funduszy inwestycyjnych, których certyfikaty są notowane na GPW? 

Tak, emitenci, których papiery wartościowe (w tym certyfikaty inwestycyjne) są notowane na rynkach 

regulowanych, sporządzają roczne sprawozdania finansowe zgodnie z ESEF. W przypadku funduszy 

inwestycyjnych, które nie sporządzają sprawozdań skonsolidowanych, zgodność z ESEF oznacza 

sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego w formacie XHTML.  

Jak wartość papieru wartościowego przekłada się na obowiązek raportowania w formacie zgodnym z 

ESEF (XHTML)?  

Obowiązek stosowania ESEF nie dotyczy podmiotów emitujących wyłącznie dłużne papiery 

wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym o nominale jednostkowym równym co 

najmniej 100 000 EUR. W przypadku dłużnych papierów wartościowych denominowanych w walucie 

innej niż euro, ze stosowania ESEF zwolnieni są emitenci papierów dłużnych o nominale jednostkowym 

równoważnym w dniu emisji co najmniej 100 000 EUR. 

Podmioty zagraniczne, publikacja w innych językach 

Jesteśmy Emitentem – spółką zagraniczną zarejestrowaną w kraju trzecim, której akcje są notowane na 

GPW. Czy dobrze rozumiemy Rozporządzenie, które przewiduje dla nas wyłącznie obowiązek 

sporządzenia raportu skonsolidowanego za rok 2020 w formacie ESEF, który zawiera zgodne z MSSF 

skonsolidowane sprawozdanie finansowe? Chcielibyśmy mieć pewność, że dobrowolnie sporządzony 

przez nas raport roczny zawierający zgodne z MSSF jednostkowe sprawozdanie finansowe, nie podlega 

obowiązkowi raportowania w formacie ESEF. 

Emitent zarejestrowany w kraju trzecim przekazuje jedynie skonsolidowany raport roczny, jeżeli na 

podstawie par. 73 Rozporządzenia o informacjach bieżących i okresowych jest zwolniony z 

przekazywania raportu rocznego. W myśl pkt 4.3. komunikatu wyjaśniającego Komisji Europejskiej 

emitent taki może dobrowolnie publikować (np. na stronie internetowej) dodatkowo sporządzony raport 

roczny, który nie jest zgodny z ESEF lub zawiera zgodne z ESEF sprawozdanie finansowe, w 

odniesieniu do którego biegły rewident nie sprawdził tej zgodności. Należy jednak wyjaśnić, że te 

dodatkowe niezgodne z ESEF wersje rocznych raportów finansowych stanowią wersje nieoficjalne. 

Czy publikacja przez Spółkę zagraniczną raportu rocznego w formacie XBRL za 2020 rok tylko w języku 

angielskim będzie spełniała nowe wymogi raportowania? Ewentualnie czy rozwiązaniem 

(pomocniczym) mogłaby być publikacja również nieotagowanego raportu rocznego w języku polskim?  

W myśl art. 56a ustawy o ofercie publicznej, Emitent papierów wartościowych, dla którego 

Rzeczpospolita Polska jest państwem przyjmującym, sporządza informacje bieżące i okresowe, w tym 

raporty roczne, według wyboru emitenta, w językach wymaganych przez państwa przyjmujące, w tym 

w języku polskim, albo w języku angielskim. Zatem emitent z siedzibą w państwie członkowskim dla 

którego jedynie Rzeczpospolita Polska jest państwem przyjmującym sporządza informacje bieżące i 
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okresowe w języku polskim albo w języku angielskim. Jednocześnie w myśl art. 56b ustawy o ofercie 

publicznej, w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta, dla którego Rzeczpospolita Polska jest 

państwem macierzystym, są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, informacje bieżące i okresowe, sporządza się w języku polskim. W obu 

powyższych przypadkach wyjątek stanowią emitenci papierów wartościowych denominowanych w 

euro lub papierów wartościowych denominowanych w walucie innej niż euro o jednostkowej wartości 

nominalnej wynoszącej w dniu emisji 100 000 euro lub więcej. Zgodnie z art. 56c ustawy o ofercie 

publicznej tacy emitenci sporządzają informacje bieżące i okresowe, w tym raporty roczne, według 

wyboru emitenta, w języku wymaganym przez państwo macierzyste  i w językach wymaganych przez 

państwa przyjmujące albo wyłącznie w języku angielskim. 

W przypadku gdy emitent na mocy ww. ustawy zobowiązany jest do sporządzania raportów rocznych, 

zawierających skonsolidowane sprawozdania finansowe w kilku wersjach językowych, wówczas każda 

z tych wersji musi zostać otagowana. Obowiązujące przepisy nie przewidują zwolnień w tym zakresie. 

Natomiast w sytuacji gdy emitent dobrowolnie sporządza skonsolidowany raport roczny w dwóch 

wersjach językowych, zgodnie z pkt 4.3. komunikatu wyjaśniającego Komisji Europejskiej prawo Unii 

nie uniemożliwia emitentom publikowania (np. na ich stronie internetowej) dodatkowych wersji ich 

rocznych raportów finansowych, które nie są zgodne z ESEF lub zawierają zgodne z ESEF 

sprawozdania finansowe w odniesieniu do których biegli rewidenci nie sprawdzili zgodności z ESEF. 

Należy jednak wyjaśnić, że te dodatkowe niezgodne z ESEF wersje rocznych raportów finansowych 

stanowią wersje nieoficjalne. Publikacje takie nie wypełniają obowiązków emitenta w zakresie 

przekazywania do publicznej wiadomości raportów rocznych zgodnych z ESEF, o których mowa w art. 

4 Dyrektywy Transparency.  

Format raportów 

Czy sprawozdanie, które będzie składane do KRS będzie miało dotychczasowy format(podpisany pdf) 

czy też będzie to sprawozdanie w formacie XHTML zgodnym z ESEF?  

Zgodnie z Komunikatem Ministerstwa Finansów z dnia 15 grudnia b.r., emitenci, którzy 

sporządzą sprawozdania finansowe w formacie zgodnym z ESEF będą je również składali do 

KRS w miejsce dotychczasowych raportów w formacie pdf). 

Czy wszystkie załączniki do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, np. sprawozdanie z 

działalności lub oświadczenie na temat informacji niefinansowych, muszą być w formacie XHTML? 

Tak, zgodnie z art. 3 Rozporządzenia Komisji (UE) 2019/815, Emitenci sporządzają całe swoje roczne 

raporty finansowe w formacie XHTML. Zatem wszystkie elementy raportu rocznego, w tym 

sprawozdanie z działalności jednostki i oświadczenie na temat informacji niefinansowych, powinny być 

sporządzone w tym formacie. 

W jakiej formie ma zostać zaprezentowana część opisowa sprawozdania np. polityka rachunkowości, 

wymogi opisu zasad wg MSSF? XHTML czy pdf raport roczny? 

Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości oraz pozostałe elementy informacji dodatkowych (not) 

rocznego sprawozdania finansowego sporządza się tak jak całe sprawozdanie – w formacie XHTML.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC1110(01)&from=EN
https://www.gov.pl/web/finanse/jeden-format-sprawozdan-finansowych-dla-emitentow-za-rok-obrotowy-2020


  

 

Czy w przypadku jednostkowego raportu rocznego dodatkowe elementy (poza sprawozdaniem 

finansowym i zarządu), np. oświadczenie również należy zamieścić w formie osobnych plików xhtml? 

Nie ma takiego obowiązku. Jednostkowe raporty roczne emitentów zgodne z ESEF sporządza się w 

formacie XHTML. Oznacza to, że dopuszczalne jest zarówno aby wszystkie elementy raportu były 

zawarte w jednym pliku XHTML jak i sporządzenie poszczególnych elementów raportu jako osobne 

pliki w formacie XHTML. 

 

W jakim formacie ma zostać sporządzone jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki giełdowej 

sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF? 

Jednostkowe sprawozdanie finansowe emitentów papierów wartościowych notowanych na rynkach 

regulowanych muszą być sporządzane zgodnie z ESEF. Zgodnie z art. 3 Rozporządzenia Komisji (UE) 

2019/815, formatem zgodnym z ESEF jest XHTML. Dotyczy to także emitentów, którzy poza 

jednostkowym sprawozdaniem finansowym sporządzają również skonsolidowane sprawozdania 

finansowe według MSR, dodatkowo znakowane znacznikami w standardzie Inline XBRL. 

Do tej pory jednostkowe sprawozdania finansowe spółek giełdowych nie musiały być sporządzane w 

formacie xhtml, czy teraz będą musiały być sporządzane w takim formacie? Jeśli tak, to z czego to 

wynika? 

Tak, zgodnie z art. 3 Rozporządzenia Komisji (UE) 2019/815, które ma moc prawa powszechnie 

obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, emitenci sporządzają całe swoje roczne sprawozdania 

finansowe w formacie XHTML. Powyższe dotyczy zarówno jednostkowych jak i skonsolidowanych 

rocznych sprawozdań finansowych emitentów papierów wartościowych notowanych na rynkach 

regulowanych. 

Znakowanie sprawozdań 

Czy informacje dodatkowe mogą być tagowane dobrowolnie w skonsolidowanych sprawozdaniach 

finansowych sporządzonych za rok 2020 czy też mogą być tagowane jedynie począwszy od 

skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok 2022? 

Rozporządzenia Komisji (UE) 2019/815 nie zabrania dobrowolnego tagowania informacji dodatkowej 

w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych sporządzonych za lata obrotowe 2020 i 2021, 

poprzedzające wejście w życie tego obowiązku. 

Czy w związku z implementacją ESEF można zmienić sposób prezentacji w sprawozdaniu finansowym, 

np. czy można rozbić prezentowaną wartość na dwie mniejsze pozycje w celu ich osobnego oznakowania 

przy użyciu istniejących znaczników, tak aby uniknąć konieczności tworzenia elementu rozszerzenia 

taksonomii? 

Tak, istnieje taka możliwość, pod warunkiem, że przedmiotowa zmiana w zakresie prezentacji 

doprowadzi do sytuacji, w której zawarte w sprawozdaniu finansowym informacje o wpływie transakcji, 

innych zdarzeń i warunków na sytuację finansową, wynik finansowy, czy też przepływy pieniężne 

jednostki będą bardziej przydatne i wiarygodne – tak jak wymaga tego MSR 8 Zasady (polityka) 

rachunkowości. Dodatkowo trzeba pamiętać o innych obowiązkach wskazanych w MSR 8, w 

szczególności związanych z zastosowaniem podejścia retrospektywnego, a także z 

przedstawieniem wymaganych ujawnień. 



  

 

Badanie sprawozdań zgodnych z ESEF przez biegłych rewidentów 

Czy biegły rewident będzie miał obowiązek zamieszczenia w sprawozdaniu z badania opinii odnośnie 

technicznej prawidłowości sprawozdania finansowego w formacie ESEF? 

Tak, zgodnie z art. 83 ust. 3 pkt 9 ustawy o biegłych rewidentach, biegły rewident zawiera w 

sprawozdaniu z badania opinię o tym, czy badane sprawozdanie finansowe jest zgodne co do formy i 

treści z przepisami prawa. Obowiązującym w Polsce przepisem prawa określającym obowiązki 

emitentów w zakresie raportowania zgodnego z ESEF jest Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/815, 

zawierające Regulacyjne Standardy Techniczne raportów ESEF (tzw. Rozporządzenie RTS), w tym 

specyfikację formatu ESEF i schemat taksonomii podstawowej. W związku z powyższym biegły 

rewident będzie zobowiązany do potwierdzenia w opinii z badania zgodności sporządzonego 

sprawozdania z Rozporządzeniem RTS.  

Czy sprawozdanie biegłego musi być w XHTML? 

Tak, wszystkie elementy raportu rocznego, w tym sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego, 

powinny być sporządzone w formacie XHTML. Zgodnie z art. 3 Rozporządzenia Komisji (UE) 

2019/815, emitenci sporządzają całe swoje roczne raporty finansowe w formacie XHTML. Zawartość 

raportów rocznych określa par. 70 ust. 1 Rozporządzenia o informacjach bieżących i okresowych.  

Czy sprawozdanie z badania będzie mogło być przygotowane w formie tradycyjnej (pdf) i następnie 

dodane do raportu w formacie XHTML? 

Nie, wszystkie elementy raportu rocznego, które występują w osobnych plikach, w tym sprawozdanie z 

badania sprawozdania finansowego, powinny być sporządzone w formacie XHTML. Jeżeli jednak do 

pliku raportu rocznego sporządzonego w formacie XHTML wbudowane zostanie sprawozdanie z 

badania sporządzone w innym formacie (np. pdf), wymóg sporządzenia raportu rocznego w formacie 

XHTML będzie spełniony. 

Podpisywanie sprawozdań ESEF 

Czy podpisy na sprawozdaniu skonsolidowanym będą jedynie w wersji cyfrowej (podpisany ZIP), czy 

nie będzie konieczności publikowania sprawozdania z wizualizacją podpisów np. w PDF? 

Przepisy ustawy o rachunkowości wymagają aby sprawozdanie finansowe zostało podpisane w formie 

elektronicznej. Jednocześnie przepisy nie zobowiązują do dodatkowego publikowania sprawozdania 

finansowego z wizualizacją podpisów, tak więc nie będzie takiej konieczności. 

Czy sprawozdanie z badania w formacie XHTML musi być podpisane elektronicznym podpisem przez 

biegłego rewidenta, czy tez wystarczy załączenie alternatywnego sprawozdania z badania podpisanego 

podpisem elektronicznym w pdf? 

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach sprawozdanie z badania sporządza się w postaci 

elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym biegłego rewidenta. 

Natomiast zgodnie z art. 3 Rozporządzenia Komisji (UE) 2019/815, emitenci sporządzają całe swoje 

roczne raporty finansowe w formacie XHTML. Wymóg ten odnosi się więc również do sprawozdania 

z badania, które zgodnie z par. 70 ust. 1 i odpowiednio par. 71 ust. 1 Rozporządzenia o informacjach 

bieżących i okresowych, jest elementem raportu rocznego i odpowiednio skonsolidowanego raportu 

rocznego. 



  

 

 

 


