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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 uniform elektronisch
verslaggevingsformaat (ESEF).
Dat schrijft demissionair minister Wopke Hoekstra van Financiën aan de Tweede Kamer.
Het ESEF-formaat is in het leven geroepen om het geautomatiseerd analyseren en vergelijken van
jaarrekeninginformatie eenvoudiger te maken voor gebruikers. De ESEF-verplichting geldt voor boekjaren vanaf 1
januari 2020. Nederland maakt nu, net als een aantal omringende landen, gebruik van de lidstaatoptie om uitgevende
instellingen een jaar extra de tijd te geven om te voldoen aan de ESEF-verplichting, schrijft Hoekstra.
De lidstaatoptie is in december geïntroduceerd in het kader van de Europese coronamaatregelen. "Vertegenwoordigers
van uitgevende instellingen en accountants hebben verzocht om van deze uitstelmogelijkheid gebruik te maken. Ze
hebben hiertoe onder meer aangevoerd dat het opstellen van de nanciële verslaggeving in ESEF additionele personele
en nanciële capaciteit vergt, terwijl de COVID-19-pandemie (en de Brexit) al extra aandacht vraagt in het opstellen
van de jaarverslaggeving door uitgevende instellingen en de controle daarvan door accountants", aldus Hoekstra.
Uitgevende instellingen kunnen er wel voor kiezen om vrijwillig al vanaf boekjaar 2020 in ESEF te rapporteren.
Hoekstra: "Indien uitgevende instellingen hiertoe vrijwillig overgaan, zal de AFM hierop toezien, waarbij ze in haar
toezicht rekening zal houden met de bijzondere omstandigheden."
De NBA heeft eind december Alert 43 'Vaststellen dat voldaan is aan ESEF-vereisten' uitgebracht. De alert gaat in op de
controle van de ESEF-verplichting.
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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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30 december 2020

NBA publiceert alert over voldoen aan ESEF-vereisten
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... 
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04 maart 2019

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... 
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08 oktober 2015

ESMA consulteert markt over elektronische jaarverslaggeving
De European Securities and Markets Authority (ESMA) consulteert de markt over ESEF, een Europees uniform
elektronisch verslaggevingsformaat voor de jaarlijkse nanciële... 

ICT
Nieuws en achtergrond over de invloed van ict op het werk van de
accountant, de laatste rapporten over boekhoudsoftware en ontwikkelingen
rond cloud computing, big... 

