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ESEF

1.Konceptet e përgjithshme dhe kërkesat 
kryesore

2.Procesi i prodhimit të një raporti ESEF XBRL

3.Hapat e ardhshëm
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Mandati i ESEF për ESMA

ESMA -s në ESEF përmbahet në Direktivën e rishikuar të Transparencës *

- Neni 4 (7) thotë se

do të zhvillojë draft standardet teknike rregullatore për të specifikuar 
formatin e raportimit elektronik

- Teksti (26) thekson se:

Një format elektronik i harmonizuar do te

• lehtësoje raportimin

• lehtësojë qasjen,

analizen

dhe krahasueshmërisë së raporteve financiare vjetore.

* Direktiva 2004/109 / KE e rishikuar nga Direktiva 2013/50 / BE
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4Pasqyrë e procesit të zhvillimit

Dokumenti i
konsultimit


Deklarata e 
komenteve


Draft RTS


Hulumtimi

shtator 2015
Sygjerimet e para

Analiza e 
përgjigjeve

dhjetor 2016
linjat e gjera të 

politikave

Zhvillimi i specifikimeve
& testet në terren

18 dhjetor 2017
Publikimi i Raportit 
Përfundimtar për 

RTS në ESEF

Miratimi i KE-së
& Përkthim

1 janar 2020 
ESEF bëhet i 
zbatueshëm

Raportimi

ESEF
hyn

në fuqi

Drita jeshile e 
KE-së për 
adoptim


17 dhjetor 2018
Rregullorja e 

deleguar e KE-së i 
është transmetuar 
Këshillit dhe PE-
së për periudhën 
e kundërshtimit

Periudha e 
kundërshtim
it të Këshillit 

/ PE

29 maj 2019
Publikimi në 

GZ



* Rregullorja e deleguar e Komisionit (BE) 2019/815 e datës 17 dhjetor 2018 që plotëson Direktivën 2004/109 / KE të Parlamentit Evropian
dhe të Këshillit në lidhje me standardet teknike rregullatore për specifikimin e një formati të vetëm të raportimit elektronik



5Kërkesat kryesore të ESEF

• Të gjitha AFR-të do të përgatiten në formatin xHTML + Pasqyrat Financiare të Konsoliduara 

IFRS do të shënohen duke përdorur etiketat XBRL

• 1 dokument, 2 shikime : Etiketat e ngulitura në dokument të lexueshëm nga njeriu nëpërmjet 

InlineXBRL teknologjisë

• Taksonomia ESEF = Taksonomia SNRF përfshirë përshtatjen e kufizuar nga ESMA

• Modeli i taksonomisë së hapur: taksonomia mund të zgjerohet nëse nuk ekziston asnjë etiketë

ekzistuese sipas SNRF-ve që pasqyron kuptimin e synuar kontabël të zbulimit

• Ankorimi : të gjitha zgjerimet duhet të ankorohen, dmth. “të jenë të lidhura", me elementin më të afërt

të taksonomisë SNRF

• Niveli i etiketimit : etiketimi i detajuar i deklaratave kryesore, etiketimi i bllokut të shënimeve (nga 

2022)

• Rregullorja ESEF do të përditësohet çdo vit në bazë të përditësimit të taksonomisë SNRF

• RTS e ESMA nuk merret me ruajtjen dhe shpërndarjen e informacionit të rregulluar dhe as me 

      

5



6

• Për të gjithë emetuesit me letra me vlerë të pranuar për tregtim në tregjet e 

rregulluara nën detyrimin për të paraqitur raportet financiare vjetore publike 

(AFR) do të përgatiten në xHTML .

 Nuk ka detyrime shtesë vetëm për përgatitësit e pasqyrave financiare 

individuale 

 Raportet financiare vjetore që përmbajnë pasqyra financiare të konsoliduara 

(SNRF) do të shënohen 

• Për AFR-të që përmbajnë pasqyra financiare për vitet financiare që fillojnë më 

ose pas datës 1 janar 2020 *.

• Afati i publikimit i përcaktuar në nenin 4.1 të DT mbetet i pandryshuar.

Kujt i aplikohen kërkesat e
ESEF?

* Ju lutemi vini re se bashkë-ligjvënësit prezantuan një opsion shtet-anëtar për të shtyrë detyrimin e ESEF-it me një vit
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Si duket një skedar

… Si një faqe standarde në internet
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Si duken etiketat e XBRL

… Si një shtresë shtesë informacioni që mund të shfaqet kur klikoni në një element të caktuar të etiketuar

• Në një raport iXBRL , etiketat XBRL janë "të fshehura" brenda dokumentit xHTML  është një shtresë shtesë 

informacioni, e cila e bën dokumentin të lexueshëm nga makineri, përveçse të lexueshëm nga njeriu.

• Etiketat mund të vizualizohen duke përdorur, për shembull, një shikues Inline XBRL, i cili lejon shfaqjen e etiketave 

(banderolin e purpurt) kur klikoni në një element të caktuar të etiketuar.
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Taksonomia ESEF

Taksonomia 
ESEF

Taksonomia e 
SNRF-ve

Përshtatje 
teknike e 
kufizuar e 

ESMA



Shënimi i zbulimeve (etiketimi)

• Shënimi = aplikimi për zbulimin e etiketave përkatëse XBRL

• Përgatitësit duhet t'i shënjojnë deklaratat e tyre me elementin taksonomik që ka

kuptimin më të afërt kontabël me zbulimin e shënuar

• Nëse elementi më i afërt i taksonomisë keqinterpreton kuptimin kontabël të dhënies së

informacioneve shpjeguese, emetuesit do të krijojnë një element taksonomie shtesë

• Elementet shtesë duhet të ankorohen në elementin bazë të taksonomisë që ka

kuptimin më të afërt kontabël

 Ankorimi u siguron përdoruesve fundorë një kuptim më të mirë të kuptimit të 

artikujve shtesë dhe lehtëson përdorshmërinë e tyre në analizën e të dhënave në 

shkallë të gjerë
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Niveli i etiketimit kërkohet nga ESEF RTS
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etiketimi i 
plotë i 

detajuar

etiketimi i 
bllokimit të 
shënimeve

jo etiketimi i 
shënimeve

vetëm 
etiketimi i 
rregullt i 

PFS

Lehtë për t'u 
përgatitur

Të dhëna shumë të 
grimcuara

Etiketimi i detajuar i PFS, 
etiketimi i bllokut për shënime

Të gjitha informacionet në 
pasqyrat financiare janë 
etiketuar në detaje

Etiketimi i detajuar i PFS, pa 
etiketim të shënimeve

Etiketimi në PFS vetëm nëse 
ekziston elementi në 
Taksonominë SNRF

Të kushtueshme për 
emetuesit, rregulla të 
gjera depozitimi nga 
ESMA
Shtrirja e
informacionit në
shënime në format të
strukturuar është e
kufizuar
Asnjë informacion
nga shënimet në
format të strukturuar

Etiketimi jo i plotë në
pasqyrat financiare
parësore



FS të konsoliduara sipas 
SNRF-ve

pasqyrat financiare 
individuale

pasqyrat 
financiare 
primare

bllok 
etiketimit të 
shënimeve

etiketimi i 
detajuar i 

shënimeve

e detyrueshme nga 
2020 *

e detyrueshme nga 
viti 2022

vullnetare

Niveli i etiketimit kërkohet nga ESEF RTS

vullnetare
(nëse MS ofron taksonomi)
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RTS në ESEF - do të përditësohet çdo vit

Deri në fund të marsit
Fondacioni IFRS publikon 
përditësimin vjetor të taksonomisë 
SNRF

Prill deri në Qershor
ESMA përgatit draftin e RTS duke 
rishikuar RTS në ESEF (Aneksi VI) në 
bazë të përditësimit të Taksonomisë 
SNRF

Deri në qershor
ESMA i dorëzon Komisionit Evropian draft 
RTS që rishikon RTS-në për ESEF (Aneksi 
VI)

Viti N

KE / Këshilli / Parlamenti: miratimi i BE-së
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ESEF

1.Konceptet e përgjithshme dhe kërkesat kryesore

2.Procesi i prodhimit të një raporti ESEF XBRL

3.Hapat e ardhshëm
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• Njihuni me kërkesat e ESEF
• Njihuni me Taksonominë ESEF

2

Përgatitni një tabelë korrelacioni (hartë)
Aplikoni etiketat e taksonomisë bazë
Vlerësoni nevojën për të krijuar një shtesë

Procesi i prodhimit të një raporti 
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Përgatitja e një tabele korrelacioni (hartë)

Koncept
i

Burimi
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Etiketimi i Pasqyrave Financiare Primare

?

• Të gjithë numrat në një monedhë të deklaruar të shpalosur në
Pasqyrat Financiare Primare duhet të shënohen  kërkesat e
detajuara të etiketimit
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1
Njihuni me kërkesën ESEF
Njihuni me Taksonominë ESEF

2

Përgatitni një tabelë korrelacioni (hartë)
Aplikoni etiketat e taksonomisë bazë
Vlerësoni nevojën për të krijuar një shtesë

3
• Zgjeroni taksonominë
• Zgjatjet e ankorimit

Procesi i prodhimit të një raporti 



Zgjerimi i taksonomisë dhe ankorimi i 
zgjerimeve

Prona, impiantet dhe pajisjet

Pajisjet 

Elementet e përfshira në Taksonominë SNRF

Elementet e zgjatjes

Shembulli 1 : Bilanci i gjendjes së një emetuesi 
evropian

Ankorim më i gjerë



Zgjatjet e ndarjes

Shembulli 2: shembull nga një pasqyrë S e ndryshimeve të kapitalit neto

Rritja e kapitalit 
në natyrë

Çështja e kapitalit

rritja e kapitalit në 
para

Elementet bazë të taksonomisë (të përfshira në Taksonominë 
SNRF )
Elementi zgjatues

Ankorim më i gjerë



Zgjerime të kombinimit

Shembulli 3: shembull nga bilanci i një emetuesi evropian

Kapitali i emetuar

Kapitali aksionar dhe Premium

Ndani premium

Elementet bazë të taksonomisë (të përfshira në Taksonominë 
SNRF)
Elementi zgjatues

Ankorim më të 
ngushta

Kapitali Ankorim më e gjerë
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Çfarë të etiketoni

I detajuar
etiketimi i PFS
të detyrueshme
nga viti 2020

TË DHËNAT NË
TEKST

TË DHËNAT
NË GRAFIKË

IMAZHET

SHËNIMET

Bllokimi i etiketimit 
të Shënimeve është 
i detyrueshëm nga 
viti 2022

… Mbi baza vullnetare
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1
• Njihuni me kërkesat e ESEF
• Njihuni me Taksonominë ESEF

2
• Përgatitni një tabelë korrelacioni ( hartë )
• Vlerësoni nevojën për të krijuar një shtesë

3

• Aplikoni etiketat e taksonomisë bazë
• Zgjeroni taksonominë
• Zgjatjet e ankorimit

4
Rishikoni dhe vërtetoni raportin
Publikoni raportin iXBRL _

Procesi i prodhimit të një raporti 
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1.Konceptet e përgjithshme dhe kërkesat kryesore
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Qasja e të 
dhënave Zgjerimi i 

kërkesave?

Rishikimi i 
auditorëve

Zbatimi
Zbatimi i 

emetuesve

Përdorshmëria 
e të dhënave

6 sfida përpara



15 qershor 2020 | WebExPyetje dhe Si



Ju lutemi vini re se përmbajtja e këtij prezantimi 
bazohet në deklaratat e stafit dhe nuk është miratuar 

zyrtarisht nga bordi mbikëqyrës i ESMA-s dhe/ose 
kryetari i ESMA-s



Faleminderit per vemendjen!
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