NBA taxonomie
Voor het opstellen van een accountantsverklaring in het XBRL-formaat heeft de NBA een
verklaringen taxonomie beschikbaar gesteld. Deze verklaringen taxonomie is geschikt voor
het opstellen van de volgende verklaringen:
Controleverklaring
Controleverklaring Samengevatte Financiële Overzichten
Samenstellingsverklaring
Beoordelingsverklaring

NBA taxonomie 2.0
De NBA taxonomie wordt geleverd met aanvullende documentatie en voorbeeld
verklaringen. De taxonomie wordt tezamen met de documenten en voorbeeldverklaringen
ter beschikking gesteld in één zip-bestand.
Het zip-bestand bevat de volgende onderdelen:
NBA taxonomie 2.0
Releasenotes
De releasenotes beschrijven de wijzigingen in architectuur of structuur van de NBA
taxonomie. Daarnaast zijn de inhoudelijke wijzigingen opgenomen in de
releasenotes.
Handleiding NBA taxonomie
Dit document is geschreven voor accountants die een verklaring in XBRL willen
opstellen met behulp van de NBA taxonomie en geeft nadere uitleg aan en
toelichting op de wijze van opstellen van een dergelijke verklaring. De handleiding
behandelt de structuur van verklaringen in XBRL en gaat ook in op de technische
eisen die bij het opstellen van een verklaring in XBRL een rol spelen. Dit is een
document dat door de accountant met de ICT-afdeling of met de leverancier van
verklaringen- of rapportagesoftware kan worden besproken om de implementatie
van de NBA taxonomie te vergemakkelijken.
SBR Filing Rules
In aanvulling op de generieke filing rules beschrijft dit document de aanvullende
eisen benoemd waaraan een accountantsverklaring in het XBRL-formaat moet
voldoen, die zijn samengesteld op basis van de NBA taxonomie.

Voorbeeld instances
Dit zijn voorbeeld instances (accountantsverklaringen in het XBRL-formaat)
gebaseerd op de NBA taxonomie.

Download NBA Taxonomie 2.0


NBA Taxonomie 2.0

ZIP 874,93 kB

NBA taxonomie 1.1
De NBA taxonomie wordt geleverd met aanvullende documentatie en
voorbeeldverklaringen. De documenten zijn opgesteld in het Nederlands en in het Engels.
De taxonomie wordt tezamen met de documenten en voorbeeldverklaringen ter
beschikking gesteld in één zip-bestand.
Het zip-bestand bevat de volgende onderdelen:
NBA taxonomie 1.1
Releasenotes
De releasenotes beschrijven de wijzigingen in architectuur of structuur van de NBA
taxonomie. Daarnaast zijn de inhoudelijke wijzigingen opgenomen in de
releasenotes.
Versioning
De versioning-informatie die op atomair niveau de wijzigingen in de NBA taxonomie
in vergelijking met de voorgaande versie weergeeft, wordt gepubliceerd als een set
van XBRL versioning reports en als leesbare HTML-bestanden.
Handleiding NBA taxonomie
Dit document is geschreven voor accountants die een verklaring in XBRL willen
opstellen met behulp van de NBA taxonomie en geeft nadere uitleg aan en
toelichting op de wijze van opstellen van een dergelijke verklaring. De handleiding
behandelt de structuur van verklaringen in XBRL en gaat ook in op de technische
eisen die bij het opstellen van een verklaring in XBRL een rol spelen. Dit is een
document dat door de accountant met de ICT-afdeling of met de leverancier van
verklaringen- of rapportagesoftware kan worden besproken om de implementatie
van de NBA taxonomie te vergemakkelijken.
NBA-FRIS
Dit document beschrijft de aanvullende eisen op Financial Reporting Instance
Standards 1.0 (FRIS; 2004) en NL-FRIS (versie NT 9.0), waaraan verklaringen in XBRL
moeten voldoen, die zijn samengesteld op basis van de NBA taxonomie.
Voorbeeld instances
Dit zijn voorbeeld instances (accountantsverklaringen in het XBRL-formaat)
gebaseerd op de NBA taxonomie.

Download NBA Taxonomie 1.1


NBA-Taxonomie 1.1

ZIP 3,42 MB

Vragen en reacties
Heeft u vragen? Mail naar sbr@nba.nl of raadpleeg ook de pagina SBR Assuranceoplossing voor regelmatige updates.
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