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Herziene '4410' langs de risicogerichte meetlat
De herziene Standaard 4410 is een vertaling van de internationale standaarden, met een nieuwe, positiever verwoorde
samenstellingsverklaring. Past het risicogericht... 
MAGAZINE

01 december 2014

Samenstellingsverklaring kan nóg duidelijker
Goed nieuws over de controleverklaring: ze wordt uitgebreider, duidelijker en informatiever over de uitgevoerde
werkzaamheden en geconstateerde bevindingen. Maar... 
MAGAZINE

01 mei 2014

Risicogericht samenstellen
De planningsfase is cruciaal bij het risicogericht samenstellen. Maar welke stappen neem je in de fase erna, de
uitvoeringsfase? En reiken deze vaak niet te ver? 
MAGAZINE

01 februari 2014

Materialiteit en samenstellen
De kern van materialiteit bij samenstellen is: doe niet te veel, maar doe de juiste klantspeci eke werkzaamheden. 
MAGAZINE

01 december 2013

Planning bij samenstellen: minder werk?
Vaak wordt een samenstelopdracht met een standaard checklist afgewerkt. Aandacht voor planning en klantgerichte
werkzaamheden is er vrijwel niet. Een gemiste kans! 
MAGAZINE

01 mei 2013

Juiste datering samenstellingsverklaring
De datum van de (samenstellings)verklaring informeert de gebruikers van de jaarrekening tot wanneer de accountant
gebeurtenissen en transacties heeft meegenomen... 
MAGAZINE

01 maart 2013

Onzekerheden bij de samenstellingsopdracht
Soms kunnen bij een samenstellingsopdracht onzekerheden voorkomen, bijvoorbeeld over de omvang van de post
vorderingen of over de waardering van de post voorraden.... 
MAGAZINE

01 november 2012

LOR, kan het anders?
Klanten vragen soms waarom zij een bevestiging bij de door de accountant samengestelde jaarrekening moeten
ondertekenen. Een begrijpelijke vraag, want de accountant... 
MAGAZINE

01 september 2012

Samenstellen of administratieve dienstverlening?

Kan de accountant in bepaalde situaties de jaarrekening zonder samenstellingsverklaring verstrekken? Een
praktijksituatie. 
MAGAZINE

01 juli 2012

Continuïteit en samenstellen
Continuïteit blijft een belangrijk aandachtspunt bij het samenstellen van jaarrekeningen. Welke werkzaamheden moet
de accountant uitvoeren inzake continuïteit en... 
MAGAZINE

01 april 2011

Extra opdracht voor accountant?
Horizontaal toezicht deed enkele jaren geleden zijn intrede in de accountancybranche. Sindsdien sloot de
Belastingdienst convenanten met vele partijen, waaronder... 

