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Standard Business Reporting (SBR)
voor middelgrote ondernemingen
SBR nu ook vereist voor middelgrote ondernemingen
In het Besluit elektronische deponering handelsregister is opgenomen dat middelgrote ondernemingen, voor boekjaren die beginnen op of na
1 januari 2017, de jaarstukken digitaal moeten
deponeren. Voor micro-ondernemingen en kleine
rechtspersonen gold dat al voor boekjaren die
beginnen op of na 1 januari 2016. Voor grote ondernemingen is het ook de bedoeling om dit te
implementeren, maar hiervoor is Nederland nog
afhankelijk van de besluitvorming van de ESMA
(European Securities and Markets Authority).
De verwachting is dat deze verplichting pas voor
het boekjaar 2019 ingaat. De tabel geeft een
totaalbeeld van de SBR-tijdlijn.

XX

Behoort de middelgrote onderneming tot één van
de nevenstaande categorieën? Dan geldt voor het
boekjaar 2017 een vrijstelling van deponering in SBR:

De verplichting tot deponering in SBR zal voor de
middelgrote ondernemingen met deze vrijstelling
gelijklopen met die van het jaarrekeningregime groot.
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Ondernemingen met een statutaire zetel buiten
Nederland;
Uitgevende instellingen;
Het groepshoofd is groot of een uitgevende
instelling;
Toepassing IFRS conform art. 2:362 lid 8 BW;
Organisaties van Openbaar Belang;
Pensioenfondsen;
Zorginstellingen waarop de Wet toelating
zorginstellingen (WTZi) van toepassing is;
Toepassing van art. 2:403 BW (aansprakelijkheidsverklaring) of art. 2:396 lid 9 BW (niet
winst beogende entiteit);
Vrijwillige integrale toepassing jaarrekeningregime groot.
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SBR in het kort
SBR is de nationale standaard voor de digitale uitwisseling van bedrijfsmatige rapportages. Samen met organisaties uit de markt heeft de Nederlandse overheid SBR ontwikkeld. Met SBR worden de gegevens in de bedrijfsadministratie op een standaard manier vastgelegd. Hiervoor wordt een standaard gegevenswoordenboek gebruikt:
de Nederlandse Taxonomie (NT). Ook wordt een standaardtaal gebruikt, die deze gegevens betekenis geeft
(XBRL). In essentie gaat het bij SBR om gegevensuitwisseling tussen computers. Dit wordt een system-to-system
aanlevering genoemd. Het bestand dat uitgewisseld wordt betreft een instance-document.
Een instance bevat de data die uitgewisseld wordt. Dit is een document dat niet leesbaar is voor het menselijk
oog. Om het weer voor de mens leesbaar te maken, is software nodig. Het leesbaar maken van de instance wordt
renderen genoemd.
De data, bijvoorbeeld de gegevens uit de jaarrekening, moeten worden gekoppeld aan XBRL-tags. De tags bepalen
de gegevensdefinitie. Bijvoorbeeld wat omzet is, wat zijn de liquide middelen, etc. De tags zijn gedefinieerd in de
taxonomie. De taxonomie is daarmee een verzameling genormaliseerde en geharmoniseerde begrippen. In de
taxonomie ligt vast welk soort informatie ingevuld moet worden in de instance (bijv. tekst of getal). Het is een
‘verklarende lijst’ van begrippen met hun onderlinge samenhang.

Wat moet u doen met SBR?

Komt de middelgrote onderneming niet in aanmerking voor
één van de vrijstellingen, dan moeten de publicatiestukken
2017 in SBR bij de Kamer van Koophandel (KvK) worden
gedeponeerd. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden:
XX De onderneming maakt zelf een SBR jaarrekening
middels eigen software;
XX De onderneming maakt zelf een SBR jaarrekening via
www.kvk.nl/opstellenXBRL. Dit is een online service
van de Kamer van Koophandel voor het opstellen van
de SBR jaarstukken middelgroot;
XX BDO (of een andere intermediair) verzorgt de publicatiestukken in SBR voor de onderneming. Inmiddels heeft
BDO hier ervaring mee opgebouwd met de micro- en
kleine ondernemingen.
Een belangrijke overweging hierbij is dat het maken van de
SBR publicatiestukken niet zomaar ‘een druk op de knop’ is.
Het proces is omvangrijk en zal zeker in het eerste jaar de
nodige tijd kosten, ongeacht de omvang van de organisatie.
Dit vraagt om tijdige communicatie en planning over wie wat
doet en wanneer.
Een aandachtspunt bij het opstellen van de SBR publicatiestukken betreft de – ten opzichte van wet- en regelgeving –
aanvullende informatie in de jaarrekening. Een gerenderde
SBR jaarrekening zal er visueel anders uit zien dan een
papieren publicatiejaarrekening. In de papieren versie komt het
voor dat de onderneming aanvullende informatie wil tonen

in de publicatiejaarrekening, omdat dit nodig is voor het inzichtsvereiste. Aangezien de Nederlandse taxonomie een gestandaardiseerde rapportagevorm is, is het in beginsel niet mogelijk om
bijvoorbeeld extra toelichtingen toe te voegen aan de publicatiejaarrekening. Als dit geen afbreuk doet aan het inzicht in de
jaarrekening, dan adviseert BDO om de Nederlandse taxonomie
te volgen. Als het wel afbreuk doet aan het inzicht en de toelichtingen zijn noodzakelijk, dan is de mogelijkheid om een
‘preparer extension’ te maken. Dan laat de onderneming een
eigen taxonomie schrijven waarin deze toelichtingen zijn
ingebouwd. Er zijn enkele softwareleveranciers actief die de
onderneming hiermee van dienst kunnen zijn.
Na het opstellen van de publicatiestukken in SBR, stuurt u dit
naar uw controlerend accountant. De accountant zal zijn verklaring in SBR hieraan koppelen en dit pakket naar u terugsturen.
Zo’n pakket wordt – binnen 8 dagen na vaststelling van de
jaarrekening – verstuurd naar de digitale brievenbus van de
overheid: Digipoort. Voor het indienen bij de Kamer van Koophandel heeft de indiener een PKIoverheid services certificaat
nodig. Na indienen voert Digipoort enkele technische controles
uit en als deze akkoord zijn, wordt het pakket doorgestuurd
naar de Kamer van Koophandel. De onderneming kan dit zelf
doen. Begin 2018 zal de Kamer van Koophandel dit via haar
online service mogelijk maken. Voor de micro- en kleine ondernemingen heeft BDO al ervaring opgedaan met het indienen
van de SBR jaarrekening. Middelgrote ondernemingen kunnen
ook van deze diensten gebruik maken.

UPDATE - STANDARD BUSINESS REPORTING (SBR) VOOR MIDDELGROTE ONDERNEMINGEN

3 VAN 3

Wat moet uw accountant doen?
Ongeacht welke keuze de onderneming maakt, de
accountant is altijd nodig voor het verstrekken van
de controleverklaring in SBR en het geven van een
digitale handtekening daarbij. Hiertoe zal de
accountant de SBR publicatiestukken inhoudelijk
toetsen op verenigbaarheid met de inrichtingsjaarrekening. Het SBR publicatiestuk met SBR controleverklaring zijn alleen tezamen als één pakket in te
dienen bij de Kamer van Koophandel.

nieuwe
perspectieven
In de nieuwe economie doen kansen zich sneller voor dan ooit. Nieuwe spelregels geven een boost aan
zakelijk werken. En een nieuwe generatie staat klaar om het anders te doen. Beter, slimmer, innovatiever.
Wie succesvol wil ondernemen, moet zelf ook vernieuwen. Open staan voor verandering. En met open vizier
kijken naar de mogelijkheden die voor ons liggen. Nieuwe perspectieven, dát is wat BDO u wil bieden.
En kan bieden, dankzij onze unieke combinatie van lokale marktkennis en een internationaal netwerk.
Persoonlijke dienstverlening en een professionele aanpak. BDO helpt u graag om vanuit een andere
invalshoek naar uw business te kijken. Zodat u de juiste beslissingen neemt om uw organisatie sterker,
wendbaarder en succesvoller te maken. Of u nu een mkb-bedrijf, familiebedrijf, publieke organisatie of
internationale onderneming bent.
BDO kijkt graag met u vooruit. Samen komen we tot nieuwe inzichten en nieuwe kansen in uw markt.
Samen creëren we nieuwe perspectieven.

Meer weten?
11/2017 – FA17230

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met uw BDO-adviseur.

Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid en tot
stand gekomen, maar is in algemene bewoordingen
gesteld en bevat alleen informatie van algemene
aard. Deze publicatie bevat geen advies voor concrete situaties, zodat uitdrukkelijk wordt afgeraden
om zonder advies van een deskundige op basis
van de informatie in deze publicatie te handelen,
na te laten of besluiten te nemen. Voor het verkrijgen
van een advies dat is toegesneden op uw concrete
situatie, kunt u zich wenden tot BDO Audit &
Assurance B.V. of een van haar adviseurs.

BDO Audit & Assurance B.V., de met haar gelieerde
partijen en haar adviseurs aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van
handelen, nalaten of het nemen van besluiten op
basis van de informatie in deze publicatie.
BDO is een op naam van Stichting BDO te
Amsterdam geregistreerd merk.
In deze publicatie wordt BDO gebruikt ter aanduiding van de organisatie die onder de merknaam

‘BDO’ actief is op het gebied van de professionele
dienstverlening (accountancy, belastingadvies
en advisory).
BDO Audit & Assurance B.V. is lid van BDO International Ltd, een rechtspersoon naar Engels recht
met beperkte aansprakelijkheid, en maakt deel uit
van het wereldwijde netwerk van juridisch zelfstandige organisaties die onder de naam ‘BDO’
optreden.

BDO is de merknaam die wordt gebruikt ter
aanduiding van het BDO-netwerk en van elk van
de BDO Member Firms.

