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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.
Vopak heeft er vrijwillig voor gekozen om vanaf boekjaar 2020 in ESEF (European Single Electronic Format) te
rapporteren. De ESEF-verplichting geldt voor boekjaren vanaf 1 januari 2020, maar Nederland maakt gebruik van de
lidstaatoptie om instellingen een jaar extra de tijd te geven om te voldoen aan de ESEF-verplichting. Het vastgestelde
jaarverslag wordt uiteindelijk gedeponeerd bij de AFM.
Accountant van Vopak is NBA-voorzitter en Deloitte-partner Marco van der Vegte, die spreekt van een “mooi proces”.
Nadat de juiste tagging is vastgesteld vindt de controle grotendeels geautomatiseerd plaats, zo stelt hij, “waarbij het
controleteam goede ondersteuning heeft gekregen van het vaktechnisch bureau van Deloitte”.

ESEF-vereisten
De ESEF-vereisten gaan over de speci catie van een uniform elektronisch verslagleggingsformaat (XHTML). 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'.
Uitgangspunt is dat de accountant geen technische kennis nodig heeft van XBRL om een digitale jaarrekening te
controleren, maar bij de controle zoveel mogelijk geautomatiseerd wordt ondersteund. Uitdaging is om vast te stellen
dat het voor de mens leesbare beeld consistent is met de informatie die door de computer wordt verwerkt.
Omdat in de basis dezelfde taxonomie wordt gebruikt wordt de vergelijkbaarheid tussen beursgenoteerde
ondernemingen verbeterd. Doordat het digitaal is kan een analyse met verschillende ondernemingen in een fractie van
een paar seconden plaatsvinden.
De NBA heeft recent Alert 43 ‘Vaststellen dat voldaan is aan ESEF-vereisten’ gepubliceerd.
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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... 
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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... 

