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Er is nog veel te
doen, dus kom
in beweging!
Aan het begin van 2017 maakte SRA zich ernstige zorgen over de implementatie van SBR.
Dat heeft in het voorjaar geleid tot het schrijven van een Zorgenbrief aan de SBR-community.
In vervolg hierop zijn diverse gesprekken gevoerd met onder andere de vertegenwoordigers uit
de SBR-governance, accountantskantoren en softwareleveranciers. Het heeft onder meer geleid
tot een openhartige dialoog tussen betrokken partijen en een uitnodiging aan SRA om toe te
treden tot het SBR-Platform, om ook op die manier bij te dragen aan de voortgang. De focus
van SRA ligt hierbij met name op een verantwoorde implementatie van SBR in de keten.
Er zijn immers nog genoeg uitdagingen. SRAadviseur praat hierover met Fou-Khan Tsang,
SRA-bestuurder, en Menno Kooreman, manager SRA-Automatisering.

Grote uitdagingen rondom SBR-Assurance

Kooreman: “Een groot item dat er nu aankomt is SBR-Assurance.
Het fiscale domein was een paar jaar geleden nog redelijk eenvoudig. Als een aangiftebericht eenmaal is samengesteld, wordt het via
‘de SBR-lijn’ verstuurd en daarmee is het klaar. Min of meer hetzelfde kan worden gezegd van de publicatiestukken voor micro- en
kleine ondernemingen. Nu 1 januari 2018 SBR ook verplicht wordt
voor de publicatiestukken van middelgrote ondernemingen, wordt
het een stuk ingewikkelder omdat er dan ook een controleverklaring
moet worden meegestuurd.” Tsang voegt hier aan toe: “En dan
hebben we ook te maken met de banken. Zij vragen in de krediet
rapportages veel meer uit dan accountants gewend waren in te
sturen. Veel van die aanvullende gegevens halen wij niet zomaar
uit het eigen systeem, die liggen in nogal wat verschillende bronnen
opgeslagen. Sommige van die bronnen liggen bij de banken zelf.
Zij zijn niet heel open over het aantal aanleveringen, maar onze
indruk is dat het nog niet storm loopt met SBR-kredietrapportages.”

Verplichtstelling is in praktijk nog niet aan de orde

“SBR is tot nu toe vooral succesvol geworden, omdat het op een
gegeven moment moest. Verplichtstelling werkt wat dat betreft
gewoon prima,” volgens Kooreman. Tsang: “Bij banken geldt die
verplichtstelling niet. Zij hebben SBR inmiddels weliswaar als norm
uitgeroepen, maar een keiharde verplichting is er niet. Wat niet meehelpt is dat er bij lokale banken nog betrekkelijk veel onbekendheid
is met SBR, waardoor men regelmatig nog om PDF-rapportages
vraagt. Het vraagt van alle betrokkenen nog de nodige tijd om de
nieuwe standaard te adopteren.”
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Nog veel vragen over de digitale handtekening

Tsang: “Het is nu september en er is nog veel onduidelijk. Het wordt
daarom dus heel spannend rondom de implementatie. Kijk naar het
deponeren van de middelgrote jaarrekening, daar moet een XBRLcontroleverklaring bij en dat is nieuw. Die moeten we koppelen aan
de SBR-publicatiejaarrekening, vergezeld van een elektronische
handtekening.” Kooreman: “Door de NBA is SBR Assurance
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ontwikkeld om dit hele proces op een verantwoorde manier te
doorlopen. Een belangrijk element hierbij is dat de elektronische
handtekening op de verklaring dient te gebeuren met een beroepscertificaat. Het SBR Assurance-concept is nog niet helemaal klaar,
maar geeft de contouren wel helder aan. Maar nu de praktijk: welk
middel gebruik je voor het zetten van die handtekening? Doe je dat
met een fysiek token of haal je je handtekening op uit een clouddienst? En hoe ga je het proces inrichten en beheersen? Hoe past
het in de software die je momenteel gebruikt? Dienen we de klant
erbij te betrekken? Hoe beveiligen we het hele proces?”

De oplossing is niet eenduidig

Tsang: “Je moet je processen rondom de elektronische handtekening goed inrichten. Heel praktisch: op het moment dat je de
elektronische handtekening zet, staat er ook een datum en zelfs
tijdstip bij. Iedereen ziet dat. Nu schrijft de regelgeving voor dat de
datering van de verklaring moet overeenstemmen met de datum dat
de handtekening gezet is. Je timing moet dus kloppen. Is de juiste
persoon op het juiste moment aanwezig om de finale handtekening
te zetten?”

Ad hoc toevoegingen

Veel oplossingen worden in een laat stadium bedacht. Kooreman:
“In juli kwam er bijvoorbeeld pas uitsluitsel dat een gekwalificeerde
handtekening als clouddienst onder bepaalde voorwaarden is
toegestaan. Dat is voor kantoren in principe goed nieuws, maar
deze mogelijkheid moet dan nog wel worden geïmplementeerd.”
Tsang voegt hieraan toe: “Ook zijn er nog op het laatste moment
extra technische faciliteiten toegevoegd, zoals de preparer extension, zonder dat daarbij mijns inziens goed naar de praktische
haalbaarheid is gekeken. En daar ageert SRA dan ook tegen.
Onze boodschap is: zorg nu eerst dat de basale zaken goed
geregeld zijn en goed verlopen. Als je de techniek en de wetgeving
op orde hebt, ben je misschien nog maar op de helft. Bedenk ook
wat de implicaties zijn voor de praktijk.”

Maak er een gefaseerd pad van

Kooreman: “Begrijp me goed, dit is beslist geen pleidooi om deponering middelgroot uit te stellen, integendeel, maar houd rekening
met het feit dat de markt waarschijnlijk nog niet helemaal klaar is op
1 januari. Het is zoals met alle nieuwe technologie, het allerlaatste
stukje zal zich moeten bewijzen in de praktijk en dat gaat met vallen
en opstaan. Dat betekent trouwens ook dat de kantoren echt aan
de slag moeten, dit is geen feestje van alleen overheid en softwareleveranciers. Er is nog zoveel te doen, dus het is nu hoog tijd om in
beweging te komen en stappen te zetten.” SRA biedt advies en

begeleiding voor dit traject en heeft ook de ingangen om u snel in
contact te brengen met andere SBR-experts binnen de community.
Ook wordt eraan gewerkt om in het najaar een seminar over SBR te
organiseren. Tevens verschijnt er op korte termijn een SRA-praktijkhandreiking over de elektronische handtekening waarin we zoveel
mogelijk antwoord geven op de vragen die spelen rondom dit
thema.

Welke issues liggen er verder nog op tafel?

Kooreman: “Momenteel zijn we in gesprek met de banken om te
onderzoeken of we samen kunnen optrekken om de informatie
bronnen voor de kredietrapportage op een slimme, geautomatiseerde
manier te kunnen ontsluiten. Dit is wel een meerjarentraject, want het
is echt complexe materie. Maar we moeten ergens beginnen.”
Tsang: “Er zijn twee vraagstukken die ik nog zeer belangrijk vind.
Ten eerste: bij kredietrapportages bijvoorbeeld moeten we meer
aanleveren dan de gebruikelijke scope van de meegestuurde
samenstelverklaring. Hoe moeten we daarmee omgaan als beroepsgroep? Ten tweede: wat zijn de spelregels rondom alle informatie die
wij aanleveren? Wat gaan externe partijen met al die gegevens
doen? De privacy van de ondernemer moet niet op straat komen te
liggen en we willen ook niet dat andere partijen straks de kaas van
het brood van de accountant afsnoepen. Ook dit vraagt alertheid
van de beroepsgroep. Niet in de laatste plaats van SRA.”

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.

