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Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/109/EB (toliau – direktyva)
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 metinę informaciją, jai turi taikyti vieną elektroninio ataskaitų teikimo formatą
(toliau – ESEF; angl. European Single Electronic Format). 2018 m. gruodžio 17 d. Komisijos
deleguotuoju reglamentu (ES) 2019/815 (toliau – reglamentas) direktyva buvo papildyta techniniais
reguliavimo standartais, kuriais ir buvo nustatytas šis formatas.
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. 2020-12-11 Europos Parlamentas ir Europos Taryba susitarė dėl 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 ataskaitas.
Šiuo metu ESEF reikalavimų atidėjimas nei ES mastu, atitinkamai – ir Lietuvoje - dar nėra
teisiškai įsigaliojęs. Kad minėtas atidėjimas įsigaliotų, aukščiau minėtas 2020-12-11 žodinis
susitarimas turėtų būti patvirtintas ir paskelbtas ES Oficialiajame leidinyje (tikimasi – sausio mėn.).
Oficialiai paskelbus susitarimą valstybės narės galėtų priimti sprendimą pasinaudoti galimybe
atidėti ESEF reikalavimo taikymą ir apie tokį atidėjimą turės pranešti Europos Komisijai.
Lietuvos atsakingos institucijos (Finansų ministerija, Lietuvos bankas) yra preliminariai iš
principo sutarusios, kad Lietuva pasinaudos galimybe atidėti ESEF reikalavimo taikymą vieneriems
metams. Todėl kviečiame sekti aktualią informaciją (dėl susitarimo paskelbimo ES Oficialiajame
leidinyje, dėl Lietuvos atsakingų institucijų atitinkamų veiksmų) Finansų ministerijos interneto
svetainėje adresu: https://finmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apskaita-ir-atskaitomybe/verslo-subjektuapskaita-ir-finansine-atskaitomybe/naujienos-2 ir Lietuvos banko interneto svetainėje adresu:
https://www.lb.lt/lt/vienas-elektroninio-ataskaitu-teikimo-formatas-esef ir rengiant emitentų 2020
m. metines finansines ataskaitas įsitikinti, ar ESEF reikalavimo atidėjimas yra teisiškai įsigaliojęs
Lietuvoje, jei emitentas norėtų 2020 m. metines finansines ataskaitas rengti ir skelbti senuoju
formatu.
Kaip ir minėta aukščiau, net ir priėmus Lietuvai sprendimą dėl ESEF reikalavimo atidėjimo,
bet siekiant nestabdyti metinių ataskaitų skaitmenizavimo proceso, bus sudaryta galimybė 2020 m.
metines finansines ataskaitas valstybės įmonei Registrų centras pateikti naujuoju – ESEF – formatu.
Emitentai, atsižvelgdami į savo pasirengimą, galės rinktis, kokiu formatu jiems pateikti 2020 m.
finansines ataskaitas, o valstybės įmonė Registrų centras sudarys galimybes emitentui pateikti
2020 m. metines finansines ataskaitas arba naujuoju, arba senuoju formatu. Kartu pastebime, kad
jeigu emitentas parengia finansines ataskaitas laikydamasis ESEF reikalavimų, auditorius
atitinkamai savo auditoriaus išvadoje turi pateikti išvadą dėl ESEF reikalavimų atitikties.

