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Szanowna Pani Prezes,

w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 15 lutego br. (znak: P- 20210215-003) Departament 
Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości w Ministerstwie Finansów przekazuje 
poniższe informacje.

Kwestie dotyczące sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2020, w kontekście rozporządzenia 
ESEF1 zostały poruszone w komunikacie Ministerstwa Finansów, zgodnie z którym sprawozdanie 
finansowe jednostki powinno być sporządzone w jednej określonej formie oraz prezentować 
niezbędne dane, które będą odpowiednio udostępniane wszystkim zainteresowanym odbiorcom. 
Za zasadne uznano więc, żeby sprawozdania finansowe emitentów za rok obrotowy 
rozpoczynający się 1 stycznia 2020 r. lub później były sporządzane w jednym formacie 
elektronicznym. Jeżeli na potrzeby raportu rocznego jednostka sporządzi sprawozdanie finansowe 
w formacie określonym w rozporządzeniu ESEF (XHTML), wówczas format ten powinien zostać 
również zastosowany na potrzeby złożenia tego sprawozdania finansowego do Krajowego 
Rejestru Sądowego, zgodnie z ustawą o rachunkowości (https://www.gov.pl/web/finanse/jeden-
format-sprawozdanfinansowych-dla-emitentow-za-rok-obrotowy-2020).

Odnosząc się do  roli biegłego rewidenta, w świetle powyższych informacji, należy wskazać, iż 
zgodnie z art. 83 ust. 3 pkt 9 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 
publicznym2 biegły rewident w sprawozdaniu z badania sprawozdania finansowego zawiera 
opinię o tym, czy badane sprawozdanie finansowe jest zgodne co do formy i treści z przepisami 
prawa, statutem lub umową. Kwestie te biegły rewident powinien badać w kontekście 
obowiązującego – na dzień wydawania opinii - stanu prawnego.  

Jednocześnie informujemy, że w dniu 9 lutego 2021 r. na posiedzeniu Komisji Finansów 
Publicznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przyjęto poprawkę do rządowego projektu ustawy 
o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 859). 
Poprawka ta wprowadza do ustawy przepis umożliwiający emitentom niestosowanie formatu 
ESEF do raportów rocznych oraz skonsolidowanych raportów rocznych za rok 2020 

1 Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2019/815 uzupełniającym dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego 
elektronicznego formatu raportowania
2 Dz. U. z 2020 r. poz. 1415 z późn. zm.
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i sporządzenie tych raportów na zasadach dotychczasowych. Zgodnie z zaproponowanym 
brzmieniem przepis ten będzie miał zastosowanie również do raportów rocznych sporządzonych 
przed dniem jego wejścia w życie.

Z poważaniem,
Agnieszka Stachniak

Zastępca Dyrektora Departamentu
Efektywności Wydatków Publicznych

i Rachunkowości
Ministerstwo Finansów
(podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym)
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