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Börsiemitentide ühtses elektroonilises aruandevormingus finantsaruannete auditeerimisest
Soovime teavitada emitente eesseisvatest börsiemitentide finantsaruandeid puudutavatest
muudatustest.
Läbipaistvusdirektiivi1 (2004/109/EÜ) artikkel 4 lõike 7 kohaselt emitendid, kelle väärtpaberid on
juba lubatud kauplemisele liikmesriigis asuvale või seal toimivale reguleeritud turule, koostavad
alates 01.01.2020 kõik majandusaasta aruanded ühtses elektroonilises aruandevormingus.
Direktiivi artikkel 4 lõike 2 kohaselt majandusaasta aruanne peab koosnema:
a) auditeeritud raamatupidamisaruandest;
b) tegevusaruandest ja
c) emitendi tegevuse eest vastutavate isikute, kelle nimi ja tegevusala tuleb selgelt ära
märkida, kinnitustest, et nende parima teadmise kohaselt annab vastavalt kehtivatele
raamatupidamisstandarditele koostatud raamatupidamisaruanne õige ja õiglase ülevaate
emitendi ja konsolideerimisse kaasatud ettevõtjate kui terviku varadest, kohustustest,
finantsseisundist ja kasumist või kahjumist ning tegevusaruanne annab õiglase ülevaate
emitendi ja konsolideerimisse kaasatud ettevõtjate kui terviku äritegevuse arengust ja
tulemusest ning seisundist, koos peamiste riskide ja kahtluste kirjeldusega.
Direktiivi artikkel 4 lõike 4 kohaselt tuleb raamatupidamisaruandeid auditeerida ja
raamatupidamisaruannete auditeerimise eest vastutava isiku või isikute allkirjastatud auditi
aruanne tuleb avalikustada täies mahus koos majandusaasta aruandega.
Läbipaistvusdirektiivi kohaselt pidi Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) koostama ja
esitama kõnealuse ühtse elektroonilise aruandevormingu regulatiivse tehnilise standardi eelnõu
komisjonile hiljemalt 31.12.2016.

Läbipaistusdirektiiv 2004/109/EÜ
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:02004L0109-20131126&qid=1488365674556
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ESMA teavitas2 Euroopa Komisjoni 21. detsembril 2016, et ei esita regulatiivse standardi eelnõud
tähtaegselt, vaid esitab selle 2017 aasta lõpus.
Samaaegselt avalikustas ESMA turuosaliste arvamused plaanitavale regulatiivsele tehnilisele
standardile3, mille peamised järeldused olid järgmised:
 Emitendi peavad koostama raamatupidamise aastaaruanded inimloetavas XHTML
(Extensible Hyper Text Markup Language) vormingus, mida saab lugeda ilma spetsiaalsete
tööriistadeta standardsetes brauserites;
 Ainult juhul, kui raamatupidamise aastaaruanded on IFRS konsolideeritud
finantsaruanded, peab emitent teabe märgistama kasutades masinloetavat XBRL-i
(Extensible Business Reporting Language) vormingut. XBRL andmed on põimitud
XHTML dokumenti läbi Inline XBRL vormingu. ESMA võib hiljem laiendada
kohustuslikku märgistamist XBRL-is ka teistele majandusaasta aruande osadele või
kolmanda riigi hea raamatupidamistava kohaselt koostatud raamatupidamisaruannetele; ja
 Finantsteabe ülekandmisel elektroonilise IFRS aruandluse struktureeritud vormingusse
peaks kasutama IFRS taksonoomiat.
Finantsinspektsioonile teadaolevalt on Euroopa Komisjon alustanud ka arvamuse kujundamist
teemal, kuidas peaks audiitor auditeerima ühtses elektroonilises aruandevormingus
finantsaruandeid. Teadaolevalt ei ole käesoleva kirja koostamise hetkeks veel avaldatud ühtegi
teemakohast materjali.
Kutsume emitente üles tähelepanelikult jälgima kõnealust eesseisvat börsiemitentide
finantsaruandeid puudutavaid muudatust.
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ESMA 21.12.2016 kiri Euroopa Komisjonile (ESMA/2016/1621)
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-esma1621_letter_to_ec_regarding_postponement_of_esef_rts.pdf
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Feedback Statement on the Consultation Paper on the Regulatory Technical Standard on the European Single
Electronic Format (ESEF) (ESMA/2016/1668)
https://www.esma.europa.eu/file/20881/download?token=3VnFL8S5

