De TBM Groep en XBRL voor Accountants
bundelen hun krachten
Een gemeenschappelijke achtergrond in de accountancy was de aanleiding.
Vanuit onze gezamenlijke adviesgerichtheid en focus op intermediairs hebben de
TBM Groep en XBRL voor Accountants besloten de krachten te bundelen om
accountants, administratiekantoren en fiscale intermediairs te ondersteunen met
de implementatie van SBR.
De snelheid waarmee de ontwikkelingen momenteel het werkveld van intermediairs
raken is enorm. Stilstaan qua organisatieontwikkeling is niet eens meer gewoon
achteruit gaan. Het betekent straks gewoon ’out of business’ geraken.
Standaardisatie en transparantie binnen de rapportageketen zijn slechts twee
aandachtsgebieden die een grote impact gaan hebben op het de werkprocessen rond
het verlenen van assurance.
De introductie van SBR (Standaard Business Reporting) met XBRL (eXtensive
Business Reporting Language) onder de motorkap zet veel intermediairs onder druk

om h

un dienstenportfolio, werkconcepten en vooral ook

hun verdienmodel geheel opnieuw onder de loep te nemen. Dit betekent een enorme
uitdaging voor intermediars. Onze SBR Scan producten om dit proces concreet te
ondersteunen zijn een eerste resultaat van onze samenwerking. Doe er uw voordeel
mee!
XBRL voor Accountants is een jonge onafhankelijke adviesorganisatie die is
gespecialiseerd in het ondersteunen en adviseren van intermediairs die SBR/XBRL
willen implementeren binnen hun praktijk. Daarnaast bieden zij ondersteuning aan zijn
zij goed bekend met de andere marktpartijen binnen de rapportageketen zoals onder
andere overheden, banken en softwareleveranciers.
De focus van XBRL voor Accountants ligt primair op het begeleiden van accountantsen administratiekantoren. Elke organisatie is uniek. De verschillen in inrichting van
werkprocessen alleen al, betekent dat de impact van SBR/XBRL nergens gelijk zal
zijn. XBRL voor Accountants signaleert al deze ontwikkelingen en is prima in staat
deze te projecteren op uw organisatie. Wij bieden een aantal standaard diensten maar
zijn door onze ruime ervaring ook in staat maatwerk advies te leveren.

http://www.tbmgroep.nl/index.php?id=115

pagina 1/1

©TBM Groep

