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Workshop Preparer Extensions - een terugblik
Op maandag 7 mei 2018 vond in La Place De Meern de workshop “Preparer Extensions” plaats.
Tijdens deze workshop zijn presentaties gegeven over de achtergrond en totstandkoming van Preparer
Extensions in een internationale context en de grenzen die vanuit het SBR programma aan Preparer
Extensions worden gesteld en een demo over het maken van een Preparer Extension.
De middag werd afgesloten met een presentatie over de impact van Preparer Extensions op gebruikers
en accountants (inclusief de impact op SBR Assurance).
De presentaties van deze workshop zijn hier te vinden.

Save the Date: Data Amplified 2018
Van 13 t/m 15 november 2018 is de XBRL International Conferentie: Data Amplified 2018. Reserveer
deze dagen alvast in uw agenda!
Tijdens deze conferentie komen verschillende deskundigen bijeen en worden verschillende ideeën met
elkaar gedeeld. Ook worden veranderingen en ontwikkelingen besproken, samenwerkingen op het
gebied van standaardisatie, etc.
De registratie zal binnenkort van start gaan.

Verbreding SBR richting
duurzaamheidsverslaggeving
Op 16 april j.l. kwamen diverse partijen bijeen om gezamenlijk de mogelijkheden te bekijken hoe SBR
concreet kan worden toegepast voor duurzaamheidsverslaglegging.
De aanwezigen concludeerden dat er een goede basis bestaat voor de toepassing van SBR. Het is van
belang om naast de toegevoegde waarde voor de ondernemer, ook die voor bijvoorbeeld
onderzoeksorganisaties en kredietverstrekkers nader te onderzoeken. Uit de sessie kwam naar voren dat
de Melkveehouderij en Akkerbouw interessante branches zijn om te starten met een verkenning. De
voorwaarden voor standaardisering en verzameling van duurzaamheidsdata zijn in de basis aanwezig in
deze ketens.
Lees meer >>>

Evenementen



XBRL Asia Round Table op 21 juni 2018
in Fukuoka, Japan
Workshop XBRL voor het onderwijsveld
in november 2018.

Aanmelden nieuwsbrief XBRL International
Wilt u ook al het nieuws van XBRL International ontvangen? Schrijf 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.
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