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Aan de vooravond van verplicht elektronisch deponeren

Bent u klaar voor
deze efficiencyslag?

Het is bijna zover. Vanaf 1 januari moeten de publicatiestukken van middelgrote ondernemingen verplicht via
SBR worden gedeponeerd. Daarvoor is een elektronische handtekening onontbeerlijk. Aan de vooravond
van SBR Assurance benadrukt Fou-Khan Tsang, SRA-bestuurder en directievoorzitter Alfa Accountants en
Adviseurs, nog eens: “Zorg dat u klaar bent voor SBR Assurance en dat u hebt nagedacht over die elektronische handtekening. Want ook buiten het SBR-domein valt er een enorme efficiencyslag mee te behalen.”

“A

ccountants moeten zich ervan
bewust zijn dat het zetten van een
gewone handtekening – ofwel ‘natte’
handtekening – echt iets anders is dan het
proces van de elektronische handtekening.
Op het moment dat een accountant de
elektronische jaarrekening van een middelgrote jaarrekening deponeert, moet ook
meteen de elektronische handtekening
worden gezet. Dat vergt een andere werkwijze. Zo moet de mogelijkheid tot een
elektronische handtekening van tevoren bij
een externe partij worden aangevraagd en
moet het allemaal technisch gezien ook
aansluiten op de software van je kantoor.
Biedt het pakket dat je hebt de mogelijkheid
voor SBR of heb je daar een portaal voor
nodig? Dit proces vergt tijd. Vaak staat het
afgeven van een verklaring bij een jaarrekening nog wel eens onder tijdsdruk en dan
wil je wel dat je vooraf hebt gecheckt of
alles werkt. Het is niet iets wat in het staartje
van het proces zit”, aldus Tsang.

Beroepscertificaat

Voor de publicatiestukken van middelgrote
ondernemingen in SBR moet de onder
tekening plaatsvinden met een beroeps-
certificaat, dit is een gekwalificeerde
elektronische handtekening. Tegelijkertijd
met het elektronisch deponeren van de
jaarrekening in SBR, moet diegene die
bevoegd is te tekenen letterlijk met een
token achter een pc zitten. Overigens is een
tijdje terug bekend geworden dat je ook met
een online variant van de gekwalificeerde
handtekening mag werken, maar daar zijn
wel strenge voorwaarden aan verbonden.
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Het is niet iets
wat in het
staartje van
het proces zit
Spannend

Tsang vindt het ‘spannend’ of de verplichte
deponering van jaarrekeningen van middelgrote ondernemingen in SBR vanaf 1 januari
2018 een vliegende start kent. “Het is
formeel vastgelegd in een wet, dus in die
zin draait alles op volle toeren. Maar wij
pleiten als SRA dat de overheid daar bij
voorkeur pragmatisch mee omgaat. Houdt
er alstublieft rekening mee dat de markt er
nog niet meteen klaar voor is.”

Coulance kredietrapportages

Dat pragmatisme zagen we eerder ook bij
de banken. “Die wilden dat kredietrappor
tages per 1 januari van dit jaar via SBR
werden aangeleverd, op straffe van een
boete. Maar een tijdje terug maakten ze
bekend dat er een jaar van coulance is, niet
in de laatste plaats, omdat sommige banken
er zelf ook nog niet helemaal klaar voor zijn.
Die coulanceperiode, dat is mede de verdienste van SRA geweest. Ik wil nu vooral
niet zeggen dat de kantoren met onze
oproep om wat SBR Assurance betreft ook

weer achterover kunnen leunen. Integendeel,
je kunt dit proces niet stilleggen en snijdt jezelf
in de vingers als je er niet klaar voor bent.”

Definitief formaat

Het helpt dan zeker niet mee dat het
definitieve formaat waarin kantoren de jaar
rekeningen voor middelgrote ondernemingen
in SBR moeten gaan deponeren pas heel
laat beschikbaar komt. Tsang: “We hebben
er al vaker voor gepleit om bij de planning
van nieuwe releases niet steeds weer alles
in het najaar te doen, maar te zorgen dat
softwareleveranciers veel eerder kunnen
beschikken over de nieuwe taxonomieën.”

Efficiëntie in samenstelpraktijk

Naast dat kantoren goed moeten nadenken
over hoe zij het proces rond de gekwalificeerde elektronische handtekening moeten
inrichten, kan er ook buiten het SBRdomein met de elektronische handtekening
meer efficiëntie binnen de organisatie
worden behaald. Naast de gekwalificeerde
elektronische handtekening, is er ook de
geavanceerde gekwalificeerde handtekening, de wat ‘lichtere vorm’. “Ga je de
gekwalificeerde handtekening, die de
meeste rechtszekerheid biedt, ook in de
samenstelpraktijk gebruiken of gebruik je
daarvoor de geavanceerde gekwalificeerde
handtekening? Als je drie externe accountants hebt die controles doen, en je hebt
vijftig man die samenstelverklaringen ondertekenen, dan kost het voor die laatste groep
veel geld om voor al die mensen een
gekwalificeerde elektronische handtekening
te kopen. Dan voldoet de geavanceerde
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Zorg dat u klaar bent
voor de SBR Assurance
en dat u hebt nagedacht
over die elektronische
handtekening. Ook
buiten het SBR-domein
valt er een enorme
efficiencyslag mee te
behalen

elektronische handtekening. Daarnaast
moet je je afvragen of je ook andere
documenten, zoals arbeidscontracten,
elektronisch wilt ondertekenen. Wil je ook
dat je klanten elektronisch kunnen onder
tekenen? Dan trek je het vraagstuk nog
breder. Dat scheelt veel tijd. Ik krijg letterlijk
op mijn mobiel een berichtje of ik wil ondertekenen. Dat kan ik dan onafhankelijk van
tijd en plaats.”

Van 25 dagen naar 1,2 dag

Daarmee kun je processen veel efficiënter
maken, aldus Tsang. “Bij Alfa gebruiken wij
de elektronische handtekening al in het
samenstelproces, waarbij we ook de klant
elektronisch laten ondertekenen. Vroeger
moest de klant eerst zijn handtekening
zetten en de jaarrekening weer terugsturen.
Dat proces duurde gemiddeld 25 dagen.
Met de elektronische handtekening (smscode naar mobiel van klant die daarmee
ondertekent) is dat teruggebracht naar
1,2 dag. Dat scheelt nogal.”

Het SBR Platform
In het SBR Platform, de schakel tussen het SBR Beraad (hoogste, besluitvormende
orgaan) en de SBR Expertgroepen, zijn partijen uit de markt en uit de overheid vertegenwoordigd. Het Platform ziet toe op de voortgang van het SBR Programma: planning, het
nakomen van gemaakte afspraken en de juiste implementatie van SBR. Namens onze
kantoren maakt SRA-bestuurder Fou-Khan Tsang tegenwoordig deel uit van het platform.
Tsang: “Aanleiding zijn de zorgen rondom de implementatie van SBR. Onze inzet is om
SBR vooral pragmatisch en eenvoudig voor de mkb-praktijk te houden.”

Borgen van samenhang

De primaire taak van het SBR Platform is om de activiteiten op het gebied van SBR te
coördineren en te borgen dat alles in goede samenhang plaatsvindt. Activiteiten zijn onder
meer: het (doen) opstellen van charters voor de verschillende Expertgroepen, systematisch inventariseren en vervolgens beleggen van (nieuwe) issues bij de daarvoor door
het Platform relevant geachte Expertgroep en coördineren van acties die ondernomen
moeten worden om van SBR een breed gedragen succes te maken.

Meer informatie

Ga naar de dossierpagina SBR op www.sra.nl/sbr. In dit dossier treft u informatie aan
die door SRA over SBR is verzameld en gepubliceerd.
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