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SBR Nexus, voorheen SBR Banken, heeft in samenwerking met alle
grote leveranciers van accountancysoftware de SBR Jaarrekening
ontwikkeld. De Nederlandse grootbanken gaan klanten vanaf deze
maand vragen om deze nieuwe vorm van SBR-rapportages. De SBR
Jaarrekening sluit beter aan bij het werkproces van de accountant, aldus
SBR Nexus.
SBR Banken startte in 2010 met als doel een papierloos efficiënt kredietproces
voor alle ondernemers in Nederland. Eind 2018 is de balans opgemaakt en
besloot de organisatie om het roer om te gooien en belangrijke veranderingen
door te voeren, met SBR Nexus als nieuwe naam en 'Versimpelen, Verbreden en
Vernieuwen' als aanpak.
Het introduceren van de SBR Jaarrekening is volgens de organisatie de eerste
grote stap in het versimpelen van de dienstverlening. "Voorheen bestond de SBR
kredietrapportage uit een enorme dataset. Er moest meer informatie aangeleverd
worden dan waar de accountants of administratiekantoren in de administratie en
jaarrekening over beschikten. Met de nieuwe SBR Jaarrekening wordt beter
aangesloten bij het werkproces van de accountant."
De SBR Jaarrekening is gebaseerd op de inrichtingsjaarrekening. "Dat betekent
dat er aanzienlijk minder data aangeleverd hoeft te worden bij de banken.
Bovendien is de gevraagde data al aanwezig bij accountants en
administratiekantoren en levert dus geen extra werk meer op. In de meeste
rapportagesoftware, zoals CaseWare, Unit4, ProManagement, MLE en
Visionplanner kun je met slechts een paar klikken komen van een KvKpublicatiestuk (SBR) naar een SBR Jaarrekening." Eind maart zijn alle
softwareleveranciers gereleaset.
Banken gaan vanaf nu actief vragen om de SBR Jaarrekening. Het uitlezen van
SBR Jaarrekeningen door medewerkers van de bank is ook verbeterd, wat
betekent dat zij niet langer hoeven te vragen om PDF-jaarrekeningen. ABN
AMRO heeft begin deze maand als eerste bank zijn klanten gevraagd om deze
nieuwe vorm van SBR-rapportages. ING en Rabobank volgen komende weken.
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Vooruitlopend op de komende vraag van ondernemers om voor hun een SBR
Jaarrekening aan te leveren bij de bank kunnen accountants zich nu al
voorbereiden. Het aansluiten bij SBR Nexus met een geldig
PKIoverheidcertificaat is nodig om rechtstreeks aan te kunnen leveren via
software. Alleen met dit certificaat kunnen de banken verifiëren wie de SBR
Jaarrekening heeft aangeleverd. Iedereen die zich in het verleden al aangesloten
heeft bij SBR Nexus dient te checken of het PKIoverheidcertificaat van destijds
nog geldig is.
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Jaarrekening beursgenoteerde
onderneming vanaf boekjaar 2020
digitaal
Met de publicatie in het Official Journal heeft de Europese
Unie de technische standaard voor een Europees uniform
elektronisch verslaggevingsformaat (ESEF) voor
beursgenoteerde ondernemingen goedgekeurd. 
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Oplossing zoekt probleem!
Recent was ik te gast op het SBR Symposium. Omdat ik
tegenwoordig werk bij een club die software levert waarmee
XBRL jaarrekeningen worden gemaakt, moesten we daar
natuurlijk bij zijn. Mijn afdronk: er bestaat dus toch een
parallel universum. En ik heb er een dagje in door mogen
brengen. 
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Nieuw format op komst voor
jaarrekeningen beursgenoteerde
ondernemingen
Op 17 december 2018 is de Europese Commissie (onder
voorbehoud) akkoord gegaan met de Regulatory Technical
Standards (RTS) voor een European Single Electronic
Format (ESEF). Dit is een nieuw format voor jaarrekeningen
dat op haar verzoek is opgesteld door de European
Securities and Markets Authority (ESMA). 
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Vierde herijkte SBR Roadmap vastgesteld
Het SBR Beraad heeft onlangs de vierde versie van de Standard Business
Reporting (SBR) Roadmap vastgesteld. 
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Standaard Bankverklaring taxonomie definitief
SBR Banken publiceert vandaag de definitieve versie van de Standaard
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Bankverklaring taxonomie (SBV12). Hiermee is de stap gezet om de Standaard
Bankverklaring (SBV) digitaal te leveren. 
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