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PM-SBR modules 
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leverancier bronzen en zilveren predicaat “SBR voor banken” 



PM-SBR vragen 

Voor welke kredietrapportages is de software van 
Pro Management gereed? 
  
Voor Natuurlijke Personen en Kleine Rechtspersonen: 
 
- Kredietrapportage Natuurlijke Personen 
 
- Kredietrapportage Kleine Rechtspersonen, fiscaal enkelvoudig 
- Kredietrapportage Kleine Rechtspersonen, comm. enkelvoudig 
 
- Kredietrapportage Kleine Rechtspersonen, fiscaal geconsolideerd 
- Kredietrapportage Kleine Rechtspersonen, comm. geconsolideerd 



PM-SBR vragen 

Op welke wijze wordt de kredietrapportage 
samengesteld middels PM Software? 
  
In één centrale database worden alle financiële en tekstuele 
gegevens (toelichtingen, grondslagen e.d.) opgeslagen en indien 
van toepassing getagged als XBRL gegevens. 
 
De financiële gegevens kunnen uit ieder willekeurig 
boekhoudprogramma worden opgehaald. De tekstuele gegevens 
worden standaard opgeslagen in de centrale database. 
  
Diverse gegevens voor de kredietrapportage kunnen in volgende 
jaren hergebruikt worden. 
Debiteuren en crediteuren termijnen 30-60-90 dagen zijn 
opgenomen in de module. 



PM-SBR vragen 

Welke gegevens moeten handmatig aangevuld 
worden? 
  
De opzet van onze software is om alle gegevens via de klantkaart in 
te voeren, zodat deze opgehaald kunnen worden zónder handmatig 
te behoeven aanvullen. 
 
Enkele specifieke bankelementen (m2 verkoopoppervlakte, aantal 
vestigingen, kredieten en rentepercentages  e.d. ) moeten door de 
intermediair extra worden opgenomen in de centrale database 
omdat deze nog niet standaard in de gegevens set zitten die 
benodigd is voor de standaard jaarrekening. 
 
Daarna kunnen deze extra bankelementen automatisch worden 
opgehaald voor het opmaken van de SBR kredietrapportage. 



PM-SBR vragen 

Wat is de ervaring van Pro Management als 
softwareleverancier t.a.v. aanlevering van 
kredietrapportages door intermediairs aan de 
banken? 
  
Wanneer een intermediair eenmaal door heeft welke extra 
bankelementen opgevraagd moeten worden bij de klant, 
verloopt daarna het opstellen van de SBR Kredietrapportage zeer 
eenvoudig. 
 
De gehele procedure wordt dan daadwerkelijk steeds meer een 
procedure van ‘één druk op de knop’. 



PM-SBR vragen 

Welke aandachtspunten zijn voor Pro 
Management  als softwareleverancier van 
belang? 
  
Een stabiele bankentaxonomie die een paar jaar ongewijzigd blijft 
zodat de SBR module Kredietrapportage een langere tijd in de 
praktijk geïntegreerd kan worden. 
 
Een duidelijker terugkoppeling over of, na aanlevering bij de BIV,  de 
krediet rapportage daadwerkelijk ontvangen is en verwerkt wordt. 



PM-SBR vragen 

Wat zijn de verbeterpunten als het gaat om 
koppeling tussen de softwaresystemen? 
  
Terugkoppelen van berichten, en het beter aangeven 
(verwoorden) van foutmeldingen vanuit de BIV. 



PM-SBR vragen 

Wat is de verwachting van Pro Management over 
de aanlevering van kredietrapportages in 2013? 
  
Wij hopen vanzelfsprekend wel, maar verwachten nog niet dat op 
korte termijn intermediairs buiten de Ketentesten om een groot 
aantal rapportages via SBR zal gaan aanleveren. 
 
Het rapporteren aan de banken vindt (nog) veelal plaats via Pdf en 
op verzoek van de accountmanagers zelf. 
 
Wanneer de intermediair over de SBR module beschikt levert hij 
over het algemeen alleen rapportages aan wanneer het vereist is 
voor de verstrekte kredietfaciliteit.  



PM-SBR vragen 

Wat is de planning voor kredietrapportages 
waarvoor jullie software (nog) niet gereed is 
 
Voor 1 april 2013 zal de nieuwe Bankentaxonomie opgenomen zijn in 
de SBR module. 
 
Het realiseren in 2013 / 2014 van de kredietrapportage vormen voor 
- de middelgrote ondernemingen 
- het ondersteunen van kredietrapportage met tussentijdse cijfers, 
prognoses en forecast scenario’s 



PM-SBR vragen 

Wat verwacht Pro Management van de banken 
en/of welk advies hebben jullie voor de banken? 
  
In ieder filiaal en bij iedere accountmanager moet het bekend zijn 
wat SBR rapportage inhoudt. Het is wenselijk dat de accountmanager 
direct in het systeem de aangeleverde SBR rapportage kan terug 
vinden.  
  
Helder communiceren wat daadwerkelijk onder SBR aanleveren 
wordt verstaan; ‘machine to machine’. De data dient na één keer 
invoeren hergebruikt te worden voor welke vorm van SBR rapportage 
dan ook. 



PM-SBR vragen 

Wat verwacht Pro Management van de 
intermediairs en/of welk advies hebben jullie voor 
intermediairs? 
  
Wacht niet langer af! 
 
Stel je erop in de extra bankelementen in het vervolg standaard uit 
te vragen bij nieuwe klanten en op te slaan.  
 
Alle klanten direct toestemming vragen voor het aanleveren van SBR 
rapportages richting de banken.  
 
Richt je centrale database zodanig in dat alle data van een klant 
centraal ingevoerd kunnen worden en geschikt zijn voor SBR 
rapportage, ongeacht of je wel of niet op korte termijn via SBR gaat 
rapporteren.  


