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NBA publiceert alert over voldoen aan ESEFvereisten
De NBA heeft Alert 43 ‘Vaststellen dat voldaan is aan ESEF-vereisten’ gepubliceerd. De alert gaat in op de
controle van de verplichting voor bepaalde oob’s en andere beursfondsen, om de jaarlijkse

nanciële

verslaggeving in een elektronisch formaat op te stellen.
De ESEF-vereisten (European Single Electronic Format) betre en de speci catie van een uniform elektronisch
verslagleggingsformaat. Deze vereisten moeten op grond van een door de Europese Commissie voorgeschreven
verplichting worden gebruikt voor de opstelling van jaarlijkse nanciële verslagen door 'uitgevende instellingen'.
NBA Alert 43 geeft op het abstractieniveau van een standaard aan wat de accountant moet doen om vast te stellen dat
een onderneming aan haar ESEF-verplichtingen heeft voldaan. Het is daarmee geen werkprogramma voor de
accountant, aldus de NBA.

Regelgevend kader en Engelse tekst verklaring
Naast de alert zelf publiceert de NBA ook een 'regelgevend kader' rondom ESEF en een Engelse vertaling van de tekst
van de accountantsverklaring. Het regelgevend kader geeft aan hoe ESEF is vastgelegd in de wet- en regelgeving en tot
welke verplichtingen dit leidt voor de accountant.
Omdat ESEF nog nieuw is, kan in de praktijk blijken dat aanvulling of aanpassing van de alert nodig is. Mocht dit het
geval zijn, dan zal de NBA dit zo snel mogelijk aanpassen, benadrukt de beroepsorganisatie.
De NBA heeft het voornemen om de alert in 2021 om te zetten in een standaard die niet alleen geschikt is voor de
controle van nanciële verslagen in ESEF, maar ook voor andere elektronische verantwoordingsdocumenten.
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Maatschappelijk verkeer denkt (te) vaak
controleverklaring nodig te hebben
Kleinere organisaties die bij een accountant aankloppen voor een
controleverklaring, verwachten dan wel dat die goedkeurend is. Misschien is
een ander accountantsproduct... 
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De accountant en de zwakke schakel
Ook de accountant moet meer verantwoording a eggen. Gebrek aan
transparantie is een zwakke schakel in het werk en niet meer van deze tijd. 
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VEB: 'Fraudeparagraaf accountant moet ook over
bevindingen gaan'
De accountant moet zich volgens de VEB onafhankelijker opstellen. De
beleggersvereniging pleit voor verdere verdieping van de controleverklaring
en een "volwaardige"... 
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Loodgieters, limoenen, regels en vrijwillige controle
Jan Bouwens

Jan Bouwens reageert op de suggestie van een Volkskrantcolumnist om de
accountantsverklaring maar af te scha en. 
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Volkskrant: Laat ambtenaren controle doen, of schaf
controleplicht af
Door een groeiend tekort aan accountants kunnen bedrijven steeds moeilijker
wettelijke controles laten verrichten. Afscha en van de controleplicht zou
een oplossing... 

