NIEUWS

30 december 2020

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.
NBA Alert 43 ‘Vaststellen dat voldaan is aan ESEF-vereisten’
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'Let's keep it simple'
Regelmatig merk ik dat de controlepraktijk worstelt met bepaalde alinea's die
in de sectie over andere informatie in de controleverklaring worden
uiteengezet. Die... 

VERGELIJKENDE CIJFERS

26 februari 2021

Het effect van vergelijkende cijfers op de
controleverklaring
Is het proportioneel dat de accountant zijn oordeel aanpast, uitsluitend
vanwege een onopgelost issue in de vergelijkende cijfers, terwijl hij of zij een
oordeel... 
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19 februari 2021

Eerste jaarrekening op basis van ESEF-eisen
gepubliceerd
Vopak, de multinational gericht op opslag en overslag van chemie- en
olieproducten, heeft als eerste oob-organisatie zijn jaarverslag op basis van
ESEF-eisen opgesteld. 
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19 januari 2021

Hoekstra: jaar uitstel voor ESEF
Uitgevende instellingen krijgen een jaar extra de tijd om hun jaarlijkse
nanciële verslaggeving algemeen verkrijgbaar te stellen in
overeenstemming met het Europees... 
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De controleverklaring bij een IFRS-jaarrekening is
strijdig met Titel 9 en NVCOS 700
De controleverklaring bij een IFRS-jaarrekening voldoet volgens Gert-Peter
den Hollander nu niet aan wet- en regelgeving. 

