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ESEF määruse jõustumisest 

 
Teavitame, et Euroopa Liidu Teatajas 29.05.2019 avalikustatud Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 
2018/815 jõustub 18.06.2019. Seda kohaldatakse emitentide, kelle väärtpaberid on lubatud kauplemisele mõne 
Euroopa Liidu liikmesriigi reguleeritud turul, konsolideeritud majandusaasta aruannete suhtes, mis sisaldavad 
01.01.2020 või pärast seda algavate majandusaastate finantsaruandeid.  
 
Komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2018/8151 täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2004/109/EÜ (läbipaistvusdirektiivi)2 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks 
ühtne elektrooniline aruandlusvorming (ESEF). 
 
Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2018/815 kohaselt emitendid koostavad majandusaasta aruanded XHTML 
(eXtensible HyperText Markup Language) vormingus ning märgistavad IFRS (International Financial Reporting 
Standards) kohased konsolideeritud finantsaruanded iXBRL (Inline eXtensible Business Reporting Language) 
märgistuskeeles ja taksonoomias. Määruses kehtestatakse ühtsed märgistusreeglid ja XBRL taksonoomiafailid. 
 
Kõnealust määrust plaanitakse perioodiliselt ajakohastada, et viia see kooskõlla International Accounting 
Standards Board (IASB) poolt koostatud IFRS taksonoomia uuendusetega. 
 
Euroopa Komisjon on avalikustanud ka teemakohased „Küsimused ja vastused“,3 mis muuhulgas käsitlevad 
Komisjoni hinnangut ESEF-is koostatud aruannete koostamise kuludele ja ESEF-is koostatud aruannete 
auditeerimist. 
 
Ülal kirjeldatu mõjutab eelkõige emitentide poolt avaldatavaid majandusaasta aruandeid, kuid ka börsiteateid, 
millega majandusaasta aruanded avaldatakse, ja seeläbi ka teateid, mis salvestatakse teabe salvestamise 
süsteemis (OAM). 
 
Teavitame, et Finantsinspektsiooni poolt peetav OAM on juba täna valmis vastu võtma majandusaasta aruandeid 
ESEF-is. Julgustame emitente endi soovi korral avalikustama majandusaasta aruandeid ESEF-is enne 01.01.2020. 

                                                             
1 Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2018/815; kõikides Euroopa Liidu keeltes: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2019:143:FULL&from=EN  
2 Läbipaistvusdirektiiv 2004/109/EÜ; vt artikkel 4 lõige 7; eesti keeles: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:02004L0109-20131126&qid=1488365674556    
3 Korduma kippuvad küsimused ESEF-i kohta; inglise keeles: 
https://ec.europa.eu/info/files/190529-faq-rts-esfs_en  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2019:143:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:02004L0109-20131126&qid=1488365674556
https://ec.europa.eu/info/files/190529-faq-rts-esfs_en
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Informatsiooni olemasolevate tarkvaralahenduste pakkujate osas võib näiteks leida Eurofiling Foundation p.f 
lehelt.4 
 
Lisainfo on saadaval Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) ESEF kodulehel,5 sealhulgas: 

 ESEF aruandluse käsiraamat;6 

 ESEF XBRL taksonoomiafailid;7  

 ESEF videoõpetused. 
   
Hetkel ei ole teada, et ESEF-is koostatud aruandeid saab tulevikus esitada ka Äriregistrile. 
 
Käesolev teavitus on jätkuks Finantsinspektsiooni 21.03.2017 kirjale „Börsiemitentide ühtses elektroonilises 
aruandevormingus finantsaruannete auditeerimisest“ (nr 4.11-3.8/1228), 03.07.2017 edastatud Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) üleskutsele osaleda vabatahtlikuna ühtse elektroonilise aruandevormingu 
(ESEF) testimises (nr 4.11-3.8/1228-1) ja 19.10.2018 teavitusele ESEF konverentsist (nr 4.11-3.8/1228-4). 
 
Küsimustele vastame lahkesti. 
 
 
Lugupidamisega 
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4 Eurofilings Foundation p.f; iXBRL solutions in the European Market; inglise keeles: 
http://eurofiling.info/portal/ixbrl-solutions/ 
5 ESMA ESEF koduleht; inglise keeles: 
https://www.esma.europa.eu/policy-activities/corporate-disclosure/european-single-electronic-format 
6 ESEF aruandluse käsiraamat; inglise keeles: 
https://www.esma.europa.eu/document/esef-reporting-manual 
7 ESEF XBRL taksonoomiafailid; kõikides Euroopa Liidu keeletes: 
https://www.esma.europa.eu/document/esma-esef-taxonomy-2017 
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