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Toepassingsveld:
Emittenten waarvan effecten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt zijn toegelaten
Samenvatting/Doelstelling:
Deze mededeling heeft tot doel om de betrokken vennootschappen te informeren over de aanpassing
van eCorporate voor filings van jaarlijkse financiële verslagen in het European Single Electronic Format
(ESEF).
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1. Inleiding
Om de indiening van jaarlijkse financiële verslagen in ESEF mogelijk te maken is eCorporate aangepast.
Vanaf heden is het dus mogelijk om jaarlijkse financiële verslagen op te laden op eCorporate in het
ESEF-formaat.

2. Technische en praktische aspecten van de indiening in ESEF
De indiener moet rekening houden met de onderstaande technische en praktische aspecten1:
1. Jaarlijkse financiële verslagen die geen geconsolideerde jaarrekeningen bevatten, moeten

worden opgeladen als een XHTML-bestand.
2. Jaarlijkse financiële verslagen die geconsolideerde IFRS-jaarrekeningen bevatten, moeten

worden opgeladen als een zip-verslaggevingspakket (met daarin één enkel bestand in XHTMLformaat).

1

Voor uitgebreide informatie over eCorporate wordt verwezen naar de circulaire FSMA_2013_16.
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3. Aan een XHTML-bestand kunnen verschillende bestandextensies worden gekoppeld. Enkel de

4.
5.
6.
7.

8.

9.

bestandsextensies .HTML als .XHTML worden aanvaard. Het eigenlijke bestand moet steeds in
XHTML zijn.
Er mag geen uitvoerbare code opgenomen worden in een ESEF-bestand.
De ingediende bestanden mogen maximum 50 MB bedragen.
Het ESEF-formaat moet worden gebruikt voor het hoofddocument dat wordt opgeladen.
Om te blijven voldoen aan de verplichting om het jaarlijks financieel verslag ook als brochure
verkrijgbaar te stellen, beveelt de FSMA aan om steeds een pdf-bestand op te laden als bijlage
bij het ESEF-hoofddocument.
Als emittenten hun jaarlijks financieel verslag eveneens in een ander formaat dan ESEF
voorleggen, moet steeds uitdrukkelijk worden verwezen naar het officiële document dat in
ESEF-formaat is opgesteld. Vennootschappen die hun jaarlijks financieel verslag 2020 ook in
ESEF opstellen, maar deze versie niet als officiële versie van hun jaarlijks financieel verslag 2020
beschouwen, zullen deze ESEF-versie niet in eCorporate kunnen opladen.
Als de indiener jaarlijkse financiële verslagen in verschillende talen wenst op te laden, moet hij
voor elke taal (NL, FR, EN) een afzonderlijk ESEF-bestand opladen.

3. Validatie
De eCorporate-software voert een aantal technische validaties uit op de ingediende jaarlijkse
financiële verslagen.
Een bestand met de resultaten van deze technische validaties wordt vervolgens op eCorporate ter
beschikking gesteld van de indiener. Jaarlijkse financiële verslagen die geen geconsolideerde IFRSjaarrekeningen bevatten worden niet gevalideerd.
Het bestand met validatieresultaten dient als hulpmiddel voor de indiener om zijn ESEFverslaggevingsverplichtingen na te leven. Het kan zowel waarschuwingen, fouten als ernstige fouten
bevatten.2
Aangezien het validatiebestand de resultaten bundelt van een aantal technische controles, beveelt de
FSMA de betrokken vennootschappen aan om technische deskundigen te raadplegen teneinde hieruit
de nodige conclusies te trekken over eventueel vereiste aanpassingen.
Uit het feit dat het bestand met de validatieresultaten geen enkel item bevat, mag niet worden
afgeleid dat het ingediende jaarlijks financieel verslag technisch volledig beantwoordt aan de ESEFregelgeving. Zo zal de eCorporate-software niet alle aspecten controleren en bijgevolg niet alle
technische tekortkomingen detecteren.3

2

3

Zo is bijvoorbeeld de opname van uitvoerbare code in de zin van regel 2.5.1 van de ESMA ESEF Reporting
Manual niet toegestaan. Dit wordt bij detectie aangeduid als een ernstige fout. De bronnen die zijn
opgenomen in het XHTML-document (en zijn inline XBRL) mogen geen uitvoerbare code bevatten zoals
bijvoorbeeld Java-applets, Javascript, VB-script, Shockwave, Flash. Zo mag er bijvoorbeeld geen XBRL-viewer
in het bestand worden opgenomen. Evenmin mogen de bronnen die zijn opgenomen in het zipverslaggevingspakket verwijzen naar referenties buiten dit zip-verslaggevingsformaat.
Naar verwachting zullen er in de aanvangsfase verschillende updates van de validatiesoftware komen. Na
deze aanvangsfase zal die software periodiek worden aangepast o.m. aan de jaarlijkse updates van de ESEFverordening.
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De publicatie van de jaarlijkse financiële verslagen op STORI gebeurt ongeacht de fouten die bij de
validatie worden gedetecteerd. De vennootschappen blijven te allen tijde verantwoordelijk voor de
geldigheid en de inhoud van de ingediende verslagen.

4. ESEF-testomgeving
De ESEF-testomgeving blijft tijdelijk ter beschikking. Hierdoor kan de indiener van een jaarlijks
financieel verslag in ESEF op voorhand - en zonder dat dit tot een automatische publicatie op STORI
leidt – nagaan welke validatieresultaten hij zou ontvangen bij een indiening op eCorporate.
De toegang tot de eCorporate-testomgeving verloopt zoals die voor de productieomgeving. De
testomgeving is toegankelijk via https://ecorporate-test.fsma.be. De gebruikers moeten beschikken
over een geldig certificaat.
Vennootschappen die de ESEF-testomgeving gebruiken, moeten hun jaarlijks financieel verslag
uiteraard nog steeds opladen op eCorporate.

