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ЕСЕФ

1.Општи концепти и клучни услови

2.Процесот на изработка на ЕСЕФ XBRL
извештај

3.Следни чекори
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Задолжението на ЕСМА за ЕСЕФ

Задолжението на ЕСМА за ЕСЕФ е содржано во ревидирната Директива за 
транспарентност“

- Член 4(7) наведува дека

„ЕСМА ќе развие нацрт регулаторни технички стандарди за да го 
определи форматот на електронското известување“

- Точката (26) потенцира дека:

Усогласениот електронски формат […] би

• Го олеснил известувањето

• Ја олеснил пристапноста,

анализа

и споредбеност на финансиските извештаи.

*Directive 2004/109/EC as revised by Directive 2013/50/EU
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4Преглед на развојниот процес

Консултациск
и извештај


Изјава за 
фидбек


Нацрт РТС


Истражу
вање

септември 2015
1ва ЦБА и први 

сугестии

Анализа на 
одговорите

декември 2016
2ра ЦБА и широки 
политички линии

Развој на 
спецификации и 

теренско тестирање

18 декември 2017
Објавување на 

Конечниот извештај 
на РТС за ЕСЕФ

Усвојување од 
ЕК и превод

1 јан 2020**
ЕСЕФ е 

применлива

Известување

ЕСЕФстапува во сила

Зелено светло 
од ЕЦ за 

усвојување


17 декември
2018

Делегираната 
регулатива на 

ЕК е 
пренесена во 
Советот и ЕП 

за периодот на 
забелешки

Период за 
приговори 
од Советот 

и ЕП

29 мај 2019
Објавување 

во СВ*



*Делегирана регулатива на Комисијата (ЕУ) 2019/815 од 17 декември 2018 за дополнување на Директивата 2004/109/Ec на
Европскиот парламент и совет за регулативните технички стандарди за спедификацијата на  електронскиот електронски 
формат за известување.
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• Сите АФР ќе се подготвуваат во xHTML формат + Консолидираните финансиски 
извештаи според ИФРС ќе се маркираат со XBRL тагови

• 1 документ, 2 прегледи: Таговите вметнати во документ што може да се чита од човек преку 
InlineXBRL технологија

• Таксономија на ЕСЕФ = Таксономијата на ИФРС вкл. ограничено прилагодување од ЕСМА

• Модел на отворена таксономија: таксономијата може да се прошири ако не постои постоечки
таг на ИФРС што го отсликува сметководственото значење на обелодденувањето

• Закачување: сите екстензии ќе бидат закачени т.е. поврзани со најблискиот елемент на
таксономијата на ИФРС

• Ниво на тагирање: детално тагирање на примарните изјави, блок тагирање на Белешките (од 
2022 година)

• Регулативата за ЕСЕФ треба да се ажурира годишно врз основа на ажурирањето на 
таксономијата на ИФРС

• РТС на ЕСМА не работи со складирање и дистрибуција на регулирани информации ниту 
пак со обезбедување/ревизија на годишни финансиски извештаи
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• На сите издавачи на хартии од вредност примени за тргување на 

регулираните пазари со обврска да презентираат годишни финансиски 

извештаи (АФР) кои ќе бидат подготвени во xHTML.

 Нема дополнителни обврски за изготвувачите само на поединечни 

финансиски извештаи 

 Годишните финансиски извештаи што содржат консолидирани 

финансиски извештаи (ИФРС) ќе бидат обележани

• На АФР што содржат финансиски извештаи за финансиските години што 

почнуваат на или по 1 јануари 2020 година*. 

• Рокот за објавување утврден во членот Article 4.1 од ТД останува 

непроменет. 

На кого се применуваат
условите на ЕСЕФ?

* Треба да се забележи дека козаконодавците им дале можност на земјите членки да ја одложат примената за 1 година
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Како изгледа xHTML датотека

… како стандардна интернет страница
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Како изгледаат вметнатите XBRL тагови

…како дополнително ниво информации што може да се прикажат со кликнување на одреден 

тагиран елемент

• Во iXBRL извештај, XBRL таговите се „скриени“ во xHTML документот тоа е дополнително 

ниво на информации што го прави документот читлиц за машини, а не само за луѓе.

• Таговите се прикажуваагт користејќи на пример, прегледувач на XBRL што овозможува да 

се прикажат таговите (пурпурниот банер) кога ќе се кликне на одреден тагиран елемент. 
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Таксономија на ЕСЕФ

Таксономија 
на ЕСЕФ

Таксономија 
на ИФРС

Техничко 
прилагодува
ње од ЕСМА



Обележување на обелоденувањата 
(тагирање)

• Обележување ставање релевантни XBRL тагови на
обелоденувањето

• Изготвувачите ќе ги обележат своите обелоденувања со елемент
на таксономијата со најблиско сметководствено значење на
обележаното обелоденување

• Ако најблискиот таксономски елемент неточно го претставува
сметководственото значење на обелоденувањето, издавачите ќе
креираат екстензиски таксономски елемент.

• Екстензиските елементи ќе бидат закачени на основниот
таксономски елемент што има најблиско сметководствено
значење
 Закачувањето им овозможува на крајните корисници подобро да го разберат 

значењето на екстензиските ставки и го олеснува нивното користење во 
големи анализи на податоци
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Ниво на тагирање пропишано со ЕСЕФ РТС
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Целосно 
детално 

тагирање

Блок 
тагирање

на 
белешките

Нема 
тагирање

на 
белешките

Само 
редовно 
тагирање
на ПФС

Лесно за подготвување

Многу прецизни податоци

Детално тагирање на ПФС, 
блок тагирање на белешките

Сите информации во 
финансиските извештаи се 
детално тагирани

Детално тагирање на ПФС, 
без тагирање на белешките

Тагирање во ПФС само ако 
елементот постои во 
таксономијата на ИФРС

Скапо за издавачите, 
екстензивни правила 
за поднесување од 
ЕСМА
Нивото на информации
во белешките во
струтуриран формат е
ограничено

Нема информации
од белешките во
структуриран
формат

Нецелосно
тагирање во
примарните
финансиски
извештаи



Консолидирани ФС по 
ИФЕС

Поединечни финансиски 
извештаи

Примарни 
финансиски 

извештаи

Блок 
тагирање на 

белешки

Детално 
тагирање на 

белешки

Задолжително од
2020*

Задолжително од 
2022

Доброволно

Ниво на тагирање пропишано со ЕСЕФ РТС

Доброволно
(ако МС обезбедува 

таксономија)
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РТС на ЕСЕФ – годишно да се ажурира

До крајот на март, Фондацијата 
ИФРС го објавува годишното 
ажурирање на таксономијата на 
ИФРС

Април до јуни
ЕСМА подготвува нацрт РТС со кој 
се ревидира РТС на ЕСЕФ (Анекс VI) 
врз основа на ажурирањето на 
таксономијата на ИФРС

By June
ESMA submits draft RTS revising the RTS 
on ESEF (Annex VI) to the European 
Commission

Year N

ЕК / Советот / Парламентот : одобрување од ЕУ
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ЕСЕФ

1.Општи концепти и клучни услови

2.Процесот на изработка на ЕСЕФ XBRL
извештај

3.Следни чекори
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• Запознавање со условите на ЕСЕФ
• Запознавање со таксономијата на 

ЕСЕФ

2

Подготвување корелациска табела
(мапирање)
Примена на основните таксономски
тагови
Проценка на потребата да се креира
екстензија

Процесот на изготвување на iXBRL извештај
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Подготвување корелациска табела (мапирање)

Концепт

Source
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Тагирање на примарните финансиски извештаи

?

• Сите бројки во декларираната валута обелоденети во примарните
финансиски извештаи треба да бидат обележани  услов за
детално тагирање



18

1

Запознавање со условите на ЕСЕФ
Запознавање со таксономијата на
ЕСЕФ

2

Подготвување корелациска табела
(мапирање)
Примена на основните
таксономски тагови
Проценка на потребата да се
креира екстензија

3
• Проширување на таксономијата
• Закачување на екстензиите

Процесот на изготвување на iXBRL извештај



Проширување на таксономијата и 
закачување на екстензиите

Имот, постројки и опрема

Опрема за летање

Елементи содржани во таксономијата на 
ИФРС

Екстензиски елементи

Пример 1 : Биланс на состојба на европски 
издавач

Пошироко закачување



Расчленување на екстензиите

Проимер 2 : Пример од Извештај за промена на активата

Зголемување на 
капиталот во натура

Издавање актива

Зголемување на 
капиталот  во пари

Основни таксономски елементи (содржани во Таксономијата на ИФРС)

Екстензиски елемент

Пошироко закачување



Комбинирање на екстензиите

Пример 3 : Биланс на состојба на европски издавач

Издаден капитал

Акционерски капитал и 
премија

Премија на 
акции

Основни таксономски елементи (содржани во Таксономијата на ИФРС)

Екстензиски елемент

Потесно 
закачување

Актива Пошироко закачување
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Што да се тагира

Детално
тагирање на
ПФС
задолжително
од 2022
година

ПОДАТОЦИ
ВО ТЕКСТ

ПОДАТОЦИ
ВО ГРАФИЦИ

СЛИКИ

ФУСНОТИ

Блок тагирање на 
белешки 
задолжително од 
2022 година

…на доброволна 
основа
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1

• Запознавање со Запознавање со 
условите на ЕСЕФ

• таксономијата на ЕСЕФ

2

• Подготвување корелациска табела 
(мапирање)

• Проценка на потребата да се креира 
екстензија

3

• Примена на основните таксономски
тагови

• Проширување на таксономијата
• Закачување на екстензиите

4

Ревидирање и валидирање на 
извештајот
Објавување на iXBRL извештајот

Процесот на изготвување на iXBRL извештај
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ЕСЕФ

1.Општи концепти и клучни услови

2.Процесот на изработка на ЕСЕФ XBRL извештај

3.Следни чекори
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Достапност 
на 

податоците
Проширување 
на условите?

Преглед од 
ревизор

Спроведува
ње

Спроведување 
кај издавачите

Корисност на 
податоците

6 претстојни предизвици



15 June 2020 | WebExПрашања и одговори



Содржината на оваа презентација се базира на 
размислувањата на вработените и не е формално 

одобрена од Одборот на супервизори на ЕСМА 
и/или од претседавачот на ЕСМА



Ви благодарам за вниманието!
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