Aanleveren jaarcijfers via XBRL verplicht met ingang van boekjaar 2015
In diverse digitale nieuwsbrieven, maar ook schriftelijk via de brief “Inzending jaarstukken 2015”,
heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gecommuniceerd over de digitale
aanlevering van de jaarcijfers via XBRL. Deze aanlevering is verplicht met ingang van het boekjaar
2015 voor alle onderwijssectoren! Uit de praktijk blijkt dat bij menig bestuur hierover nog
onduidelijkheid bestaat. De aanlevering is niet vrijblijvend. Naast deze digitale aanlevering van de
jaarcijfers vindt ook nog de reguliere papieren aanlevering van uw gehele jaarverslag met
controleverklaring plaats.
Tot en met boekjaar 2014 werden de jaarcijfers aangeleverd via EFJ. Daarnaast werden gegevens met
de WNT en continuïteitsparagraaf aangeleverd via een E-formulier. Met ingang van boekjaar 2015
worden al deze gegevens aangeleverd via XBRL. XBRL is een internationale standaard voor het
elektronisch uitwisselen van gegevens. DUO gebruikt XBRL om het verantwoordingsproces te
vereenvoudigen en de administratieve lasten te verlagen. Behalve voor de verantwoording aan DUO
kan gedacht wordt de verstrekking aan partijen zoals de belastingdienst, CBS, ABP en de koepels
vereenvoudigd. Deze instanties hoeven de gegevens niet meer bij de instelling zelf op te vragen.
XBRL biedt de mogelijkheid om meerdere rapportages te genereren op basis van dezelfde gegevens:
Jaarcijfers, kredietrapportage, subsidieverantwoordingen, statistieken, benchmarks etc.
De aanlevering van gegevens via XBRL vindt plaats via een webapplicatie. U hoeft geen programma
te downloaden. U dient uiteraard wel over een browser te beschikken. U kunt de jaarrekening maken
in uw eigen format (bijvoorbeeld een eigen excel model) maar ook gebruik maken van XBRL en de
gegevens te exporteren naar excel. De modellen voldoen aan de RJO. Voor het gebruik van de
webapplicatie heeft u een account nodig. U kunt dit account aan laten maken door een email te
sturen naar xbrl@duo.nl. U zult vervolgens worden gevraagd aanvullende gegevens aan te leveren,
waarna uw account wordt geactiveerd. Uw account is persoonlijk, het advies is om voor minimaal
twee medewerkers een account aan te vragen. Ieder account kan in hetzelfde document werken,
echter niet gelijktijdig.
Het invullen van de gegevens vindt voor 2015 nog handmatig plaats. Voor de vergelijkende cijfers
2014 vindt er geen conversie plaats vanuit EFJ en de softwareleveranciers zijn nog niet gereed om
vanuit hun applicaties de gegevens kant en klaar te exporteren naar de webapplicatie. Naar
verwachting is dit in de loop van 2016/2017 wel mogelijk.
Wat moet u doen:
 Aanvragen account(s) via xbrl@duo.nl;
 Opmaken van uw jaarverslag en jaarrekening zoals u dat altijd al gewend bent inclusief
accountantscontrole;
 Handmatig uw gegevens van uw definitieve jaarrekening (inclusief continuïteitsparagraaf en
WNT-gegevens) invullen op de webapplicatie en indienen voor 1 juli 2016;
U dient er rekening mee te houden dat het invullen van de jaarcijfers 2015 mogelijk extra tijd met
zich meebrengt. Zeker als u de XBRL-portal nog niet eerder heeft gezien. Bent u aangesloten bij een
administratiekantoor, stem dan goed af met dat kantoor wie de jaarcijfers via XBRL aanlevert. Meer
informatie waaronder een handleiding kunt u terugvinden op www.duo.nl/zakelijk onder de diverse
sectoren.
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