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Workshop Preparer Extensions
Door middel van een Preparer Extension kunnen opstellers van een jaarrekening de
jaarrekeningmodellen in de taxonomie aanvullen met hun eigen begrippen en/of de presentatiestructuren
om deze meer in lijn te brengen met de door de ondernemer gewenste presentatiewijze van hun
(inrichtings- en/of publicatie)jaarrekening.
Om u te ondersteunen organiseert XBRL Nederland daarom een gratis workshop op maandag 5 februari
2018 voor softwareleveranciers en ander geïnteresseerden om u te informeren over Preparer Extensions
in het kader van SBR.
Het programma* van deze bijeenkomst ziet er als volgt uit:

* N.B. Het programma is onder voorbehoud. Er kunnen nog enkele aanpassingen aan het programma worden aangebracht.
Houd hiervoor onze website in de gaten!

Aanmelden
Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via Shuhuang Ng. Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging
met een routebeschrijving.

XBRL Nederland workshops voorjaar 2018
Naast de workshop Preparer Extensions heeft XBRL Nederland in het najaar drie andere workshops op
de agenda staan:





Workshop Opleiding & Onderwijs in maart 2018
Workshop XBRL & Vastgoed in april 2018
Workshop XBRL jaarrekeningen middelgroot - lessons learned in juni 2018

Zodra de definitieve datums en locaties zijn bepaald zal dit via o.a. de nieuwsbrief en onze website van
XBRL Nederland worden gecommuniceerd.

20ste XBRL Europe Day
De 20ste XBRL EU dag zal plaatsvinden op 1 februari 2018 bij het hoofdkantoor van Deloitte in
Kopenhagen. Werkgroepen (SBR WG, Supervisory reporting WG, etc.) zullen plaatsvinden op 31 januari
2018 bij het hoofdkantoor van Danish Business Authority in Kopenhagen. Tijdens deze XBRL EU dag
staat het thema "Use of XBRL data and machine learning" centraal.
Aanmelden voor deze bijeenkomst kan hier kosteloos.
Lees meer >>>

Nieuwe regels maken financiële jaarverslagen
machinaal leesbaar
De ESMA (European Securities and Markets Authorityt) heeft recentelijk de definitieve versie van de
RTS(Regulatory Technical Standards) waarin het nieuwe ESEF (European Single Electronic Format) is
uiteengezet gepubliceerd.
Vanaf 2020 moet dit formaat gebruikt worden voor het maken van financiële jaarverslagen. ESMA heeft
ook een handleiding met gedetailleerde instructies om de implementatie van de RTS te
vergemakkelijken.
Lees meer >>>

Evenementen






20ste XBRL Europe Day op 1 februari
2018 in Kopenhagen
Workshop Preparer Extension op 5
februari 2018 in De Meern
Workshop Opleiding & Onderwijs in
maart 2018
Workshop XBRL & Vastgoed in april
2018
XBRL jaarrekeningen middelgroot lessons learned in juni 2018

Aanmelden nieuwsbrief XBRL International
Wilt u ook al het nieuws van XBRL International ontvangen? Schrijft u dan in voor de XBRL International
nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar admin@xbrl.org.

XBRL Nederland
XBRL Nederland is een initiatief dat financieel en inhoudelijk gedragen wordt door de deelnemende
organisaties (bedrijfsleven, overheid, intermediaire organisaties, onderzoek- en onderwijswereld). Op het
programma staan o.a. voorlichtingsbijeenkomsten en het uitwisselen van kennis en ervaring. XBRL
Nederland participeert tevens in de internationale activiteiten van XBRL Int. Inc. en heeft zitting in de
International Steering Committee van dit orgaan.
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