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2020 metų metinių finansinių ataskaitų rengimo ir skelbimo formato
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Emitentai galės rinktis, kokiu formatu – ESEF ar tokiu, kokiu rengdavo iki 2020 metų – rengti ir
skelbti savo 2020 m. finansines ataskaitas. Registro tvarkytojas sudarys galimybes priimti emitento
pasirinktu formatu (ESEF arba senuoju) parengtas 2020 metų finansines ataskaitas.
Vadovaujantis Skaidrumo direktyvos1 4 straipsnio 7 dalies nuostata juridiniai asmenys, kurių
vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje (toliau – emitentai), rengdami 2020 m. sausio
1 d. ir vėliau prasidedančių finansinių metų metines finansines ataskaitas, jų rengimui ir skelbimui turi
taikyti vieną elektroninio ataskaitų formatą (toliau – ESEF; angl. European Single Electronic Format), kurio
techniniai reguliavimo standartai nustatyti 2018 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES)
2019/815 (toliau – reglamentas).
2020 m. dėl susiklosčiusios sudėtingos su Covid-19 susijusios situacijos ne viena valstybė narė
kreipėsi į ES institucijas prašydama atidėti 2020 m. ESEF metinės informacijos pateikimo reikalavimo
taikymą. Atsižvelgdami į šiuos prašymus 2020-12-11 Europos Parlamentas ir Europos Taryba susitarė dėl
Skaidrumo direktyvos keitimo vieneriems metams atidedant ESEF reikalavimų taikymą emitentų metinėms
finansinėms ataskaitoms. Šis susitarimas reiškia, kad, nestabdant metinių ataskaitų skaitmenizavimo
proceso, emitentams bus leidžiama rinktis, kokiu formatu – ar iki šiol naudotu, ar naujuoju ESEF formatu –
rengti ir viešai skelbti 2020 metų finansines ataskaitas. Rengiant ir viešai skelbiant 2021-01-01 ir vėliau
prasidedančių finansinių metų finansines ataskaitas privalės būti naudojamas tiktai ESEF.
2021-01-22 Europos Komisija informavo2 Apskaitos reguliavimo komitetą ir Europos vertybinių
popierių ir rinkų instituciją, kad, atsižvelgiant į nuostatos dėl atidėjimo aktualumą kuo anksčiau, nelaukiant
direktyvos pakeitimo priėmimo (tikėtina, ne anksčiau kaip 2021 m. kovo mėn.), nuo 2021-01-22 laukia
valstybių narių, ketinančių pasinaudoti atidėjimo galimybe, patvirtinimo apie norą pasinaudoti atidėjimo
galimybe. 2021-01-25 Finansų ministerija, suderinusi su Lietuvos banku ir Juridinių asmenų registro
tvarkytoju (toliau – Registro tvarkytojas), informavo Europos Komisiją, kad pasinaudoja šia galimybe.
Vadovaujantis Europos Komisijos minėtu laišku ir Finansų ministerijos nurodytu patvirtinimu
laikytina, kad emitentai jau gali pasirinkti, kokį formatą – iki šiol naudotą ar ESEF – naudos rengdami ir
skelbdami savo 2020 m. metinę informaciją. Kartu pastebime, kad jeigu emitentas parengia finansines
ataskaitas pagal ESEF, auditorius atitinkamai savo auditoriaus išvadoje turi pateikti išvadą dėl ESEF
reikalavimų laikymosi3.
Atsižvelgdama į tai, kad Juridinių asmenų registro nuostatuose4 (toliau – Nuostatai) nustatomas
bendrasis metinių finansinių ataskaitų rinkinių pateikimo Registro tvarkytojui principas, kad metinių
finansinių ataskaitų rinkiniai Registro tvarkytojui teikiami elektroniniu būdu ir elektroninio formato
rinkiniuose ir į tai, kad Nuostatuose ESEF nėra laikomas elektroninio formato rinkiniu, Finansų ministerija
artimiausiu metu pateiks Lietuvos Respublikos Vyriausybei Nuostatų keitimo projektą. Projekto esmė –
nustatyti, kad teikiant 2021 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių metines finansines
ataskaitas Registro tvarkytojui jie privalės būti parengti ne elektroninio formato rinkiniu, o Reglamente
nustatytu, t. y. ESEF. Teikdami 2020 m. finansines ataskaitas emitentai, atsižvelgdami į savo pasirengimą,
galės rinktis, kokiu formatu – ESEF ar senuoju – jas rengti ir pateikti, o Registro tvarkytojas sudarys
galimybes priimti emitento pasirinktu formatu (ESEF arba senuoju) parengtas finansines ataskaitas.
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