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ESEF | Przykładowy plan wdrożenia

Ogólne warunki i ogólny plan wdrożenia

Ogólne warunki planowanego 
wdrożenia

XBRL to nowy elektroniczny format 
raportowania elektronicznego który 
będzie wymagany dla rocznych 
sprawozdań skonsolidowanych 
emitentów sporządzonych za okres 
rozpoczynające się od 1 stycznia 
2020 roku tzw. zakotwiczenia.

Proces wdrażania obejmuje zarówno 
wdrożenie podstawowej taksonomii 
(tzw. tagging), jak i, w razie 
potrzeby, przygotowanie i powiązanie 
z taksonomią rozszerzeń.

Ustalenie strategii dotyczącej 
wdrożenia systemu IT z pomocą 
którego zostanie wygenerowany plik 
w formacie xHTML.

Faza 1: Opracowanie strategii 
wdrożenia.

Faza 2:. Analiza - Ustalenie 
zgodności SF z taksonomią.

Faza 3: Wdrożenie narzędzia 
IT

Ogólny plan wdrożenia

Faza 4:. Raportowanie 
sprawozdania finansowego 
zgodnie z wymogami ESMA
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ESEF | Implikacje

Szczegółowe kroki projektu w ramach wdrażania ESEF

Faza1
Utworzenie zespołu 
projektowego, 
zdefiniowanie formatu 
raportowania

1
Faza 2 
Analiza - przygotowanie 
znakowania 
sprawozdania 
finansowego z ubiegłych 
okresów – np. za rok 
2019

2
Faza 3
Wybór dostawcy 
narzędzia IT oraz jego 
implementacja 

3
Faza 3b
Raportowanie -
Implementacja wzoru 
znakowania do 
sprawozdania 
sporządzonego za rok 
2020 (część podstawowa
a za rok 2022 (pozostałe 
części sprawozdania –
informacja dodatkowa)

4
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