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Voor veel bedrijven zal de term 'ESEF' nog vreemd in de 
oren klinken maar reeds in 2013 besliste Europa dat vanaf 
1   januari 2020 alle ondernemingen die effecten1 uitkeren, 
hun financiële jaarrapportering verplicht beschikbaar 
moeten stellen in het ESEF formaat (European Single 
Electronic Format), een variant op XHTML. ESEF zorgt ervoor 
dat jaarverslagen toegankelijker worden en vereenvoudigt 
de analyse en het vergelijken met andere verslagen door 
computer programma’s.

01. Jaarverslagen: 
een hele opgave

Voor de komst van deze standaard, 
bestond er geen uniforme gestructureerde 
manier om financiële informatie van 
bedrijven te publiceren en uit te wisselen. 
Hierdoor ging een heel stuk transparantie 
verloren en was het noodzakelijk om heel 
wat tijdrovende handelingen te verrichten 
om data afkomstig uit het éne systeem, 
toe te voegen in een ander systeem. ESEF 
lost alle onduidelijkheden hierrond op, 
voorkomt fouten, zorgt voor efficiëntie en 
tijdswinst en zorgt voor een transparant 
beeld van elke onderneming. Geen 
onbelangrijk gegeven voor overheden 
en investeerders in een geglobaliseerde 
economie.

Belangrijk om weten is dat enkel het 
document aanbieden in XHTML formaat, 
onvoldoende is. Om te voldoen aan de 
Europese wetgeving, is het belangrijk dat 
alle financiële informatie aanwezig in het 
ESEF document, wordt voorzien van het 
juiste specifieke 'label' of 'tag'. Een lijst 
van beschikbare tags werd ondergebracht 
in een inline XBRL standaard (eXtensible 
Business Reporting Language). Deze 
taxonomie wordt aangeboden en 
onderhouden door  ESMA (European 
Securities and Markets Authority). Het is 
dus absoluut niet toegestaan om eigen 
tags vast te leggen of te gebruiken. 
Door het toekennen van deze universele 
tags, wordt ons document intelligent 
en kan ieder systeem automatisch deze 
documenten inlezen en verwerken. En zo 
kan bv. elke systeem snel en automatisch 
te weten komen wat de balans is van 
een onderneming.

1 Verzamelnaam voor op een beurs verhandelbare financiële producten zoals aandelen, obligaties, certificaten, kasbons, opties, 
financiële futures, agrarische termijncontracten, trackers, warrants en special products (Bron: KBC).
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02. Hoe ga je ermee 
aan de slag?
ADOBE INDESIGN
Ondernemingen die hun jaarrapporten aan een breder publiek 
bekend maken, stellen het vaak niet op als Word of Excel 
document, maar laten professionele vormgevers aan de slag 
gaan om ook deze documenten binnen de vastgelegde corporate 
brand guidelines zo mooi mogelijk weer te geven. Of het nu 
interne marketing medewerkers zijn, of externe creatives, bijna 
altijd zal het programma Adobe InDesign gebruikt worden. Deze 
toepassing in combinatie met Adobe InCopy en/of een 'vjoon K4 
editoriale worklow server', is het vaak de standaard oplossing om 
alles tot een goed einde te brengen. 

Het opstellen en vormgeven van deze documenten gaat vaak niet 
over één nacht ijs en heel wat partijen zoals accountants, juridische 
diensten, financiële experten, copywriters, vormgevers, ... zijn 
in het proces betrokken. Omdat vaak belangrijke stakeholders 
zoals banken en beleggers belangrijke strategische beslissingen 
nemen gebaseerd op deze documenten, is er absoluut geen 
enkele ruimte voor fouten. Alles wordt dan ook vaak tot in het 
oneindige gecheckt, gedubbelcheckt, afgetoetst en gevalideerd. 
Een bijzonder tijdrovende bezigheid. Het laatste wat iedereen 
dan ook wil, is dat het ganse proces van vooraf opnieuw moet 
worden aangevat om deze documenten opnieuw samen te stellen 
in afzonderlijke en specifieke applicaties die het toelaten ESEF 
documenten te bouwen, conform de Europese wetgeving. 

En ondanks dat er verschillende robuuste oplossingen op de markt 
zijn om vanaf Microsoft Word, Micrrosoft Excel en PDF bestanden 
ESEF documenten aan te maken, is het minder evident maar 
meer dan vanzelfsprekend dat ook wie gebruik maakt van Adobe 
InDesign files, ook hiervan op een snelle en efficiënte manier ESEF 
documenten kan samenstellen. 

Nu meer dan ooit, worden we verplicht vanaf verschillende locaties 
samen te werken. Teams zitten verspreid in kantooromgevingen, 
flex ruimtes, coworking spaces en in thuiskantoren, en dit 
niet alleen in het eigen land, maar vaak ook in landen waar de 
hoofdzetel gevestigd is. Het delen van deze documenten om de 
design en review processen te doorlopen door alle betrokken 
partijen, is dan ook geen eenvoudige opgave. Een belangrijke 
bijkomende factor is dat het hier vaak gaat over bijzonder gevoelige 
informatie, waarvan het vroegtijdig uitlekken een belangrijke 
invloed kan hebben op beurskoersen en de waarde van aandelen. 
Het beveiligen van deze informatie is dan ook primordiaal. Wie 
dan ook op klassieke manieren aan de slag is waarbij bestanden 
gemaild, of gedeeld worden in een intern netwerk, zal merken dat 
een veilige collaboratie minder evident is.
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CTRL PRINT
Eén van onze partners die van in het begin zich toegespitst 
heeft op alle ESEF gerelateerde uitdagingen, is CTRL print. 
Deze Scandinavische onderneming heeft van bij aanvang zich 
toegespitst op het bouwen van oplossingen die tegemoetkomen 
aan de vragen en noden van ondernemingen die geconfronteerd 
worden met deze Europese wetgeving, met mooie resultaten 
tot gevolg. Niet minder dan 650 rapporterende bedrijven alsook 
150   ondernemingen en partners gebruiken en ondersteunen 
reeds hun oplossing. Door zowel 'ISO-27001:2013' als 'ISAE 3402 
Type 1' gecertifieerd te zijn, bewijzen ze dat ze veiligheid hoog in 
het vaandel dragen.

Wie gebruik wil maken van de knowhow van CTRL print, 
heeft de keuze uit 2 complementaire modules: de 'secure web 
portal' en de 'XBRL tagger applicatie'. De eerste module kan 
prima als standalone oplossing worden gebruikt. Echter, de 2de 
module maakt gebruikt van de eerste, en wordt zo een echte 
'power-combo'.

SECURE WEB PORTAL 
Wie aan de slag gaat met deze beveiligde cloud oplossing, zal al 
snel merken dat heel wat opties onder de motorkap aanwezig 
zijn. Plugins voor Adobe InDesign en InCopy zorgen voor een 
naadloze integratie tussen onze gekende tools, en de portal. De in 
achtergrond draaiende 'CTRL print transfer manager' applicatie, 
zorgt ervoor dat documenten afkomstig van Adobe InDesign, heel 
snel en eenvoudig kunnen worden opgeladen. In de web omgeving 
valt het met enkele clicks te regelen wie welk document kan 
openen, en met welk toepassing. 

En waar ook ter wereld medewerkers zich bevinden, door 
eenvoudig weg in te loggen op de portal en te klikken op het 
gewenste document, kan elk document in het juiste programma 
worden geopend. Door deze gecentraliseerde aanpak is men steeds 
zeker over de laatste versie van het document te beschikken. 
Het volstaat om het document te bewaren en te sluiten om het 
opnieuw automatisch te verzenden naar de secure omgeving.

Transparantie is verzekerd doordat niet alleen alle wijzigingen 
worden opgetekend, ook de naam van de persoon of het team die 
de wijziging heeft aangebracht, wordt opgenomen in het logboek. 
Ook bestaat de mogelijkheid om versiebeheer te activeren, 
waardoor het steeds mogelijk wordt naar een vorige versie terug 
te keren.

De ingebouwde preview tool biedt de mogelijkheid steeds het 
document in de browser te bekijken zonder gebruik te maken 
van bijkomende software. Ook is het mogelijk alle teksten te 
exporteren naar RTF formaat waardoor deze te openen zijn in 
toepassingen zoals Microsoft Word.

De portal laat toe meerdere verschillende projecten te beheren en 
elk project kan bestaan uit meerdere, al dan niet taal specifieke 
bestanden. In de finale fase kunnen al die documenten binnen een 
project eventueel verzameld worden tot 1 ESEF document.
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Op dit moment wordt door het ontwikkelteam druk verder gewerkt 
aan nieuwe functionaliteiten. Zo zal het binnenkort mogelijk zijn 
heel eenvoudig projecten opnieuw te downloaden als InDesign 
packages. Maar niet getreurd door diegene die nu al documenten 
opnieuw willen exporteren uit het systeem. Tijdens de ganse 
cyclus blijven de documenten 'native' InDesign documenten. Het 
volstaat om de bestanden eenvoudig weg te openen vanuit de 
web portal in Adobe InDesign, en te kiezen in het programma voor 
'Bewaar als' om het document lokaal op te slaan.

Wie naar enkele technische kenmerken onder de motorkap kijkt, 
zal merken dat er geen gebruik gemaakt wordt van een InDesign 
server. Het aanmaken van PDF-files gebeurt telkens bij het 
doorsturen op gebruikersniveau, en dit zorgt voor een opmerkelijk 
lager licentiekost.

XBRL TAGGER
Wie de XBRL tagger wenst te gebruiken, hoeft zelf deze 
software niet te installeren. Alle toestellen die voorzien zijn van 
de 'CTRL print transfer manager', krijgen automatisch de laatste 
up-to-date versie toegewezen. Door heel eenvoudig in de web 
portal op het juiste icoon te klikken, wordt het document in de 
XBRL tagger geopend.
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Elk verschillend cijfer, moet voorzien worden van een specifieke 
'tag'. Door het koppelen van bv. de 'omzet' tag aan het omzet 
cijfer, maken we ons document 'slim'. Wie met deze tagger 
applicatie aan de slag gaat heeft de mogelijkheid om via de 'auto-
tag' optie, automatisch tagging toe te passen op alle financiële 
informatie. Wie de voorkeur geeft om deze labels manueel toe 
te kennen, kan ook via deze weg de documenten intelligent 
maken. Het aanbod aan beschikbare tags is indrukwekkend, 
maar door een handige zoekfunctie krijg je al snel de juiste tag 
te pakken. 

Vaak merken we dat het taggen niet gebeurd door vormgevers, 
maar door accountants of personen met financiële achtergrond. 
Dat deze bijzondere eenvoudige taak ook zou kunnen uitgevoerd 
worden voor creatives staat buiten kijf, maar het koppelen van de 
financiële informatie aan de juiste tags, vraagt toch een kennis 
over de aard van de informatie.

Wie een bijkomende controle wil uitvoeren op het tagging proces, 
kan heel eenvoudig een 'mapping report' exporteren naar een 
Excel document. Hierin kan je gedetailleerd overzicht terugvinden 
van welke informatie van welk tag werd voorzien. Ook deze mooie 
feature zorgt ervoor dat op eenvoudige manier het tagproces kan 
gecontroleerd worden

Ook na het toepassen van de juiste tags, blijft het uitvoeren 
van layout correcties mogelijk. Deze stap is dan ook niet 
verloren wanneer er op het laatste ogenblik nog layout- en/of 
tekstaanpassingen worden doorgevoerd.

Nadat alle stappen werden doorlopen, volstaat een druk op de 
knop om de aanmaak van het ESEF document te starten, waardoor 
in enkele minuten deze klaar zijn om verstuurd te worden. En dit 
alles zonder zorgen.

Zoek je een oplossing om jouw jaarverslagen 
zonder zorgen te maken?

Neem contact met ons op!

Mail naar info@catenacompany.be 
of bel naar +32 (0)14 70 22 12

03. Conclusie
Wie opzoek gaat naar een oplossing om jaarverslagen die 
werden opgemaakt in Adobe InDesign, aan te bieden conform 
de Europe ESEF wetgeving, zal merken dat dit geen eenvoudige 
opgave is. Echter, wie kiest voor de oplossing van CTRL print zal 
merken dat deze robuuste oplossing snel en efficiënt alle zorgen 
wegneemt. Zowel de beveiligde web omgeving, als de XBRL tagger 
toepassing, ondersteunen een feilloze conversie waardoor ook 
jouw onderneming vlot aan de Europese wetgeving kan voldoen.

Aarzel dan ook niet met ons contact op te nemen indien je 
vrijblijvend meer informatie wenst over deze oplossing.
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