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Advertorial

‘SBR-rapportages zijn meer dan cijfers’
Over slechts zestien maanden start het SBR-proces echt! Dan worden organisaties verplicht de informatie aan de Kamer van Koophandel, banken en CBS digitaal aan te leveren in vooraf gedefinieerde, verplicht te gebruiken schema’s (taxonomieën). Wat moet u hier
nu precies voor doen? Kees Schaap van Pro Management Software ziet kansen en bedreigingen, afhankelijk van de voorbereiding
van het administratiekantoor.

Door: Hans Pieters

Standard Business Reporting (SBR)
staat voor digitale gegevensoverdracht
(system-to-system) van publicatiestukken, kredietrapportages, jaarrekeningen
en overige rapporten, plus alle aangiftesoorten naar de Belastingdienst. De
techniek wordt ook wel XBRL genoemd.
Oftewel een gegevensbestand in XML,
waarin definities en controles zijn opgenomen omtrent de informatie, die dient
te worden verzameld en verstuurd. Er
zijn inmiddels al meer dan tachtig soorten rapporten gedefinieerd.

de jaarrekening;
• identificatie- en registratienummers
van leningen, gestelde zekerheden
plus namen van tegenpartijen, aflossingsverplichtingen, rentevoet, achterstellingen, looptijden;
• afschrijvingsmethodes, WOZ-waarden en -datum, aanschafdatum en
verzekerde waarde;
• niet in de balans opgenomen activa;
• statutaire bepalingen;
• namen van directieleden en commissarissen.

Waarderingsgrondslagen

“Welk kantoor heeft dit soort gegevens
nu al digitaal zo opgeslagen, zodat de
informatie eenvoudig gekoppeld kan
worden aan de SBR-rapporten?

Om de gegevens digitaal te kunnen versturen, dienen deze natuurlijk digitaal te
zijn verzameld, opgeslagen en gekoppeld
aan de te verzenden rapporten. “Wanneer het over te rapporteren cijfers gaat,
denken veel administratie- en accountantskantoren dat ze goed voorbereid
zijn op 2017, omdat de achterliggende
informatie al vastligt in de boekhouding.
Een koppelschema naar een rapport
volstaat dan, zo wordt gedacht,” vertelt
Kees Schaap. “Als je de rapporten goed
bekijkt, dan gaat het niet alleen om
cijfers, maar ook om heel andere gegevens.”
Het gaat hierbij bijvoorbeeld om:
• waarderings- en continuïteitsgrondslagen;
• tekstuele toelichtingen op posten in
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‘De rol van de
kantoren zal echt
sterk veranderen’
Zodat zij met één druk op de knop in
een rapport kunnen worden opgenomen
en digitaal verstuurd?,” vraagt Schaap
zich retorisch af. Hij legt uit: “Alleen als
u zeker weet dat de gegevens steeds uit
dezelfde bron komen en gekoppeld zijn

aan de perioden waarover wordt gerapporteerd, kunt u de gegevens naar verschillende rapporten doorzetten. Zodat
dezelfde achterliggende gegevens in het
ene rapport niet afwijken van die in het
andere rapport.” Het is dezelfde eis die
aan de boekhouding van bedrijven wordt
gesteld. Na controle sluit de intermediair
gewoonlijk de perioden af en zet deze
‘op slot’, omdat partijen er zeker van
moeten zijn dat dezelfde cijfers worden
opgenomen in bijvoorbeeld de jaarrekening, de winstbelasting en de aangifte
omzetbelasting.

Stakeholders
“Eenmaal per jaar een jaarrekening
opstellen kan echt niet meer,” verzucht
Schaap. De informatiebehoefte is zich
sterk aan het wijzigen. “Banken verlangen binnenkort vier keer per jaar een
rapport specifiek afgestemd op de soort
organisatie en ook andere kredietinstellingen zullen rechtstreeks om tussentijdse rapportages gaan verzoeken.” Naar
verwachting zullen steeds meer brancheen beroepsorganisaties om regelmatige,
tussentijdse digitale gegevensoverdracht
verzoeken, stelt hij. Als voorbeeld noemt
Schaap leveranciers en verzekerings- en
pensioenmaatschappijen. Deze ontwikkelingen dwingen de intermediairs de
rapportageprocessen nú aan te passen
en voor alle te rapporteren gegevens een
logisch ingerichte database op te zetten,
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Strategiebepaling
De grotere accountantsorganisaties gaan
er bij hun strategiebepalingen van uit dat
het werk van administratiekantoren op
redelijk korte termijn volledig zal verdwijnen vanwege de digitalisering. Pro
Management Software denkt daar heel
anders over.

‘U heeft nog zestien
maanden’
Naast de komst van SBR (de uitgaande
informatie) worden namelijk ook de
inkomende gegevensstromen geheel
gedigitaliseerd. “Wie leest nu de bankmutaties nog niet dagelijks automatisch
uit? Het is slechts een kwestie van tijd
dat de inkoopfacturen en kassamutaties
automatisch worden verwerkt via de
standaard UBL en met de komst van het
RGS (Referentie Grootboek Schema)
worden de journaalposten gestandaardiseerd en is deze informatie vooraf opgeslagen in de facturen en kassamutaties.”
De kansen voor administratiekantoren
die klaar zijn voor SBR liggen in het
met hoge frequentie kunnen verzorgen
van de vele rapportages, meent Schaap.
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“Daar is namelijk een enorme behoefte
aan en op die wijze is er voldoende stof
om te adviseren.”

uitvragende partijen, en waarin berichten met de uitvragende partijen kunnen
worden uitgewisseld. “Beschikt een kantoor daar niet over, dan wordt de digitale
berichtenstroom onbeheersbaar,” waarschuwt Schaap.
Het eigen portaal is onontbeerlijk. “Het
is ondoenlijk om de voortgang van de
vereiste berichten te bewaken, indien
een kantoor de stukken zonder een eigen
centrale registratie direct aan alle uitvragende partijen zendt, die ieder weer
eigen brievenbussen hebben.” Vanwege
de aansprakelijkheid is het eigen portaal
extra belangrijk, meent Schaap. “De
SBR-berichten moeten steeds vaker door
de klanten zelf (digitaal) ondertekend
zijn. Om dat goed te registreren en vast
te leggen, moet een kantoor weten welke
stukken aan welke klanten zijn gezonden. Het kantoor moet weten wanneer
deze stukken getekend zijn, wanneer ze
uiterlijk moeten worden verzonden en of
ze goed zijn aangekomen. U heeft nog
zestien maanden.” Hij verwijst ter inspiratie naar de SBR-site van het ministerie
van Binnenlandse Zaken: www.sbr-nl.
nl/werken-met-sbr/ondernemers/visie/.

Voorbereiding
Deze constatering brengt Schaap terug
bij het begin van zijn betoog: “Er is een
grote behoefte aan een mogelijkheid om
ook alle niet-financiële gegevens van een
organisatie digitaal op te slaan en te koppelen aan de vele toekomstige SBR-rapportages. Er bestaan al systemen voor,
maar het gebruik is nog erg beperkt.”
Zo levert nu slechts één procent van de
administratie- en accountskantoren rapportages in SBR aan de banken en ontvangt de Kamer van Koophandel slechts
tien procent van de te publiceren jaarrekeningen in SBR. Het CBS ontvangt
überhaupt nog geen SBR-rapporten.
Schaap adviseert kantoren zich tijdig
voor te bereiden en niet te wachten tot
1 januari 2017. “Als je nu al het proces
gaat inrichten, kun je alvast oefenen
met de jaarrekening over 2014 en komend jaar nog eens met het boekjaar
2015.” Wachten is onverantwoord, meent
Schaap. “Over 16 maanden zijn kantoren
verplicht de gegevens na ondertekening
van de jaarrekening binnen acht dagen
digitaal aan te leveren. Dan moet het dus
echt in één keer goed gaan.”

Eigen portaal
Wanneer organisaties steeds meer en
frequenter SBR-rapportages verzenden
en zullen ontvangen, dan moet die in- en
output uiteraard ook worden beheerd.
Zo moet bijvoorbeeld worden vastgelegd welke stukken wanneer aan welke
organisatie zijn verzonden of verzonden moeten worden. Ook moet worden
vastgelegd wie de stukken heeft goedgekeurd en verzonden. Om dit proces te
beheren, raadt Pro Management Software kantoren aan te beschikken over
een eigen SBR-managementsysteem. Oftewel een eigen, centraal portaal, waarin
alle rapportages gestructureerd worden
vastgelegd en waar alle SBR-rapportages
van de klanten worden beheerd. Een
portaal ook, dat gelijk is aan dat van de
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vanwaaruit alle SBR-rapporten kunnen
worden gegenereerd. De rol van accountants- en administratiekantoren zal echt
sterk veranderen, is zijn overtuiging.
“Zij zullen een werkwijze moeten vinden om te waarborgen dat de tussentijdse cijfers steeds goed zijn.” Daarnaast
zullen zij zich moeten voorbereiden om
in SBR hun SBR-verklaring te koppelen
aan de SBR-rapportages. Een stap die
nog nauwelijks is gezet. “Hoewel over
minder dan anderhalf jaar in SBR dient
te worden gerapporteerd, is er nog geen
enkele keer een digitale verklaring van
een accountant in SBR toegevoegd aan
zo’n rapport.” Het is maar de vraag of de
accountants zich tijdig kunnen voorbereiden, waarschuwt hij.

Kees Schaap
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