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Af en toe zie ik qua nieuwe ontwikkelingen door de omen het o
ook niet meer. Dan luiter ik altijd naar de podcat van de
durfkapitaliten Andreeen & Horowitz. Wat mij etreft een
mut voor iedereen die een eetje met oftware ezig i.
Deze menen waren al met cloud ezig toen ik nog verliefd wa op
mijn videorecorder (toegegeven, ik en niet echt een earl adopter).
Op de een of andere manier egrijp ik ommige dingen pa al ze op
deze podcat worden uitgelegd. Zoal waarom Tela uccevol kon
zijn of waarom Uer niet met taxi' te maken heeft.
De laatte podcat wa een interview met twee journaliten van de
Wall treet Journal die een oek heen gechreven over itcoin en
lockchain. Ook nu gingen mijn ogen weer open. Naat mijn
geruikelijke aha-moment moet ik glimlachen om de echrijving
van de reactie-cclu van de tpiche Iv League Wall treet-ankier
op itcoin. Onewut moet ik aan mijzelf denken in relatie tot
XRL.
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Voor wie ook op zoek i naar een tukje zelfreflectie, raad ik ten
aanzien van XLR het volgende tappenplan aan:

Didain - Dit i makkelijk. Met een zekere hooghartigheid verwerp je
XRL en machine-to-machine reporting al ware het de
hallucinatoriche verchijning van uperman. arcame viert hoogtij
en de renger van de epottelijke oodchap valt al rap in de
categorie heken en elfen. Accountanc i en lijft het werk van
expert. en amacht! Menenwerk! Geen machine die daar
verandering in gaat rengen. Althan, niet zo lang jij daar iet over te
vertellen het.
Dimial - De eerte fae gaat naadloo over in het achteloo
ontkennen van de notie dat al die nieuwerwete ideeën iet gaan
veranderen. Natuurlijk. Conceptueel nap je het allemaal wel, maar
je maakt die jaarrekeningen tenlotte al tijden met een
rapportgenerator. uperefficiënt! elangrijker nog: er gaat niet
oven het epreken van de jaarrekening aan de keukentafel van de
ondernemer. n dat gaat natuurlijk niet met een xml-document. Du
ja, XRL etaat, maar het i vooral iet voor hoiten en nerd.
en hpe die wel weer zal overwaaien. Al je deze fae zo lang
mogelijk wilt rekken, i het cruciaal om een zekere mate van
onwetendheid te cultiveren. Dat i eter voor de gemoedtoetand.
Curioit - Het gerucht i hardnekkiger dan je dacht. Al een paar jaar
had je excellente argumenten om je niet te verdiepen in de materie.
Artikelen waren te technich of van een hoog luchtfieterij-gehalte.
Maar waar je tot voor kort uitweek naar Top Gear Magazine om alle
te leren over de nieuwe Porche 911, lopen we nu het riico dat je zo
hier en daar toch wat XRL-feitje gaat conumeren. aat het niet
dan chaadt het niet. Wellicht ook in de illuie dat je eerder dan al je
concurrenten ent, du al het wat i, kun je nog een mooi
kotenvoordeeltje meepikken.
The 'Oh hit!' moment* – Dit i het moment waarop je realieert dat
itcoin geen valuta i, maar een nieuwe vorm van vertrouwen. Of dat
het ij Uer nog teed irrelevant i van wie de auto i. De rei wordt
er niet korter van. Maar dat Uer 'in extremi' wel etekent dat we
veel minder auto' nodig heen. Ik geloof dat mijn Oh hit-moment
ten aanzien van XRL zich zo'n eetje aan het materialieren i. Ja,
XRL verandert het medium dat we geruiken om te rapporteren.
Daar mag je van denken wat je wilt, maar de echte veranderingen zijn
veel fundamenteler. Ik vraag me af in hoeverre on collectief
ewutzijn al zover i.
Acceptance - en expert zal je wel nooit worden, maar XRL gaat er
wel komen. Wanneer weet je nog niet, maar al het zover i, ga je er
zeker in mee. Je het je oog al laten vallen op een kek
oftwarepakketje dat al je wenen vervult (incluief het printen van
de jaarrekening). Je het je inmiddel wel neer gelegd ij die
latenverlichting - rechttreek uit de Faeltjekrant maar goed, dat
i Den Haag. Wat moet dat moet, en al jij het niet doet, gaan ze wel
naar een concurrent.
Om me heen zie ik collega' in verchillende tadia van het proce.
Zoal altijd heen we de earl adopter en de menen die het maar
niet willen zien. Gek genoeg moeten we on denk ik het meete
zorgen maken over de collega' die de fae van Acceptance heen
ereikt. Zij die eruten in de gedachte dat ze het proleem heen
opgelot, gaan voorij aan wat XRL qua mogelijkheden iedt. Niet
alleen in onze eigen eroepgroep, maar ook ij anderen.
Mijn advie i dan ook om zo lang mogelijk in de Oh hit-fae te
lijven hangen. Filoofeer over de mogelijkheden en elangrijker
nog, ga in geprek met oftwareleverancier over de kanen die XRL
iedt. r i meer dan het overzetten van de jaarrekening in XML.
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Genoegen nemen met het aolute minimum i nooit goed, maar
zou op het vlak van XRL weleen vertrekkende conequentie
kunnen heen.

* De eerlijkheid geiedt me te zeggen dat de auteur een andere krachtterm
geruikten. nige zelfcenuur wa echter wel op z'n plaat.
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Jaarrekening eurgenoteerde
onderneming vanaf oekjaar
2020 digitaal
Met de pulicatie in het Official Journal heeft de
uropee Unie de techniche tandaard voor een
uropee uniform elektronich
verlaggevingformaat (F) voor
eurgenoteerde ondernemingen goedgekeurd. 
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Oploing zoekt proleem!
Recent wa ik te gat op het R mpoium.
Omdat ik tegenwoordig werk ij een clu die
oftware levert waarmee XRL jaarrekeningen
worden gemaakt, moeten we daar natuurlijk ij
zijn. Mijn afdronk: er etaat du toch een parallel
univerum. n ik he er een dagje in door mogen
rengen. 
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'R Jaarrekening luit eter aan
ij werkproce accountant'

R Nexu, voorheen R anken, heeft in
amenwerking met alle grote leverancier van
accountancoftware de R Jaarrekening
ontwikkeld. De Nederlande grootanken gaan
klanten vanaf deze maand vragen om deze nieuwe
vorm van R-rapportage. De R Jaarrekening
luit eter aan ij het werkproce van de
accountant, aldu R Nexu. 
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Nieuw format op komt voor
jaarrekeningen eurgenoteerde
ondernemingen
Op 17 decemer 2018 i de uropee Commiie
(onder voorehoud) akkoord gegaan met de
Regulator Technical tandard (RT) voor een
uropean ingle lectronic Format (F). Dit i
een nieuw format voor jaarrekeningen dat op haar
verzoek i opgeteld door de uropean ecuritie
and Market Authorit (MA). 
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Vierde herijkte R Roadmap vatgeteld
Het R eraad heeft onlang de vierde verie van de tandard
uine Reporting (R) Roadmap vatgeteld. 
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