SAMENSTELLEN
Nieuws, debat en vaktechnische artikelen over samenstellingsopdrachten, Standaard 4410 en de
jaarrekening op scale grondslagen.
Toon alles

Nieuws

Discussie

JAARVERSLAGGEVING

Vaktechniek

Achtergrond

03 maart 2021

Spelregels jaarverslaggeving bij dreigende
discontinuïteit
Veel ondernemingen staan door de coronacrisis aan de rand van de afgrond.
Door overheidssteun en de mogelijkheid om belastingschulden voorlopig nog
niet te betalen,... 

DISCUSSIE

14 september 2020

Column

Accountants halen deadline jaarrekening 2019 niet
John
Weerdenburg

Als Nederland wil kunnen blijven rekenen op zijn accountants, zullen die
accountants extra tijd moeten krijgen om de jaarrekening op te maken, meent
John Weerdenburg. 

NIEUWS

18 juni 2020

RJ-Uiting 2020-9, Handreiking bij de toepassing van
fiscale waarderingsgrondslagen
De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft RJ-Uiting 2020-9:
"Handreiking D3 'Handreiking bij de toepassing van scale
waarderingsgrondslagen' (kleine en microrechtspersonen)"... 

ONROEREND GOED

30 juli 2019

Onroerend goed waarderen tegen actuele waarde
In de commerciële jaarrekening wordt onroerend goed gewaardeerd tegen
historische kosten of tegen actuele waarde. De waardering tegen actuele
waarde is complex,... 

NIEUWS

04 juli 2019

'Continuous reporting biedt legio kansen voor
ondernemer en accountant'
Als accountants zich meer verdiepen in datakwaliteit, strategie en processen
van de onderneming, en digitale ontwikkelingen, dan biedt continuous
reporting veel... 

ONROEREND GOED

04 juli 2019

Jaarverslaggeving van verwerking kosten van groot
onderhoud
Rechtspersonen kunnen kiezen uit diverse mogelijkheden voor de verwerking
van kosten van groot onderhoud. Elke keuzemogelijkheid heeft speci eke
gevolgen voor de... 

ONROEREND GOED

07 mei 2019

Verwerking van een herinvesteringsreserve in de jaarrekening
Bij de jaarrekening op scale grondslag is de herinvesteringsreserve (HIR) een opvallende post. Belangrijkste reden: de
verwerking wordt niet alleen bepaald door... 
ONROEREND GOED

27 maart 2019

Waardering onroerend goed tegen historische kosten
Voor de verwerking van onroerend goed heeft een kleine rechtspersoon
verschillende mogelijkheden. Dit artikel, het eerste van een serie, richt zich
speci ek op... 

OPINIE

13 februari 2019

Administratieve dienstverlening/
Samenstelverklaring 1.0
In een eerdere opinie schreef ik dat ik moeite had met de hiërarchie in het
beroep. Administratieve dienstverlening die het laagst in aanzien staat en
bovenaan de... 

OPINIE

01 februari 2019

Goed samenstellen maakt je een gewaardeerde coach
Vaak wordt gezegd dat de accountant de vertrouwenspersoon van de mkbondernemer is. Veel accountants vragen zich af hoe je zo’n rol moet invullen.
Biedt het samenstellen... 

OPINIE

14 januari 2019

Samensteller, laat je (on)afhankelijkheid zien!
Onder de VBGA hoeft de samenstellende accountant niet meer onafhankelijk
te zijn; dat is in lijn met het IFAC-minimum. Jammer, maar in die
privémening zullen niet... 

SAMENSTELLEN

08 november 2018

Lusten en lasten van risicogericht samenstellen
Risicogericht samenstellen veroorzaakt grote problemen noch onrust, sinds
richtlijn 4410 werd herzien. Veel accountants zijn blij dat hun professionele
oordeel aan... 

OPINIE

31 oktober 2018

Samenstellen is wel controleren
Voor diegenen die hoopten dat na mijn opinie 'Samenstellen = controleren' en
de reacties daarop de geest weer in de es was en iedereen weer door kon
gaan op de... 

JAARVERSLAGGEVING

23 oktober 2018

Slaat RJ de plank mis bij de jaarrekening op fiscale
grondslag?
Microrechtspersonen en kleine rechtspersonen mogen bij het opstellen van
de jaarrekening al enkele jaren kiezen voor een jaarrekening op scale
grondslag of een... 

OPINIE

16 oktober 2018

Samenstellen is niet controleren
Recent werd in een opinie op deze site de relatie tussen samenstellen en
controleren aan de orde gesteld. Een onderwerp waar veel reacties op zijn
gekomen. 

OPINIE

03 oktober 2018

Samenstellen = controleren
Afgelopen week was ik bij de afdelingsvergadering Noord-Holland van de
NBA. John Weerdenburg gaf daar een presentatie over de toepassing van COS
4410 voor samenstellingsopdrachten. 

NIEUWS

01 juni 2018

NBA: 'Handboek Samenstellingspraktijk' beschikbaar
Voor kleine kantoren met uitsluitend samenstellingsopdrachten heeft de NBA
het 'Handboek Samenstellingspraktijk' geschreven. Hiermee willen het NBAbestuur en de... 

NEGATIEVE DEELNEMING

28 mei 2018

Hoe verwerkt u de door een holding gefinancierde
negatieve deelneming?
Veel accountants worstelen met het vraagstuk hoe een deelneming met een
negatieve waarde (als gevolg van een verlies) moet worden verwerkt in de
jaarrekening bij... 

NIEUWS

15 maart 2018

Nieuwe cultuurscan SRA meet kwaliteit
samenstelpraktijk
De SRA presenteert een nieuwe variant van de eigen cultuurscan, gericht op
de samenstelpraktijk. 

NIEUWS

15 februari 2018

Accountant is verwerkingsverantwoordelijke bij samenstellingsopdrachten
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft aangegeven dat de accountant die een samenstellingsopdracht uitvoert
verwerkingsverantwoordelijke is. De NBA heeft de AP... 
NIEUWS

08 februari 2018

NEMACC-rapport over materialiteit in het mkb
Het begrip materialiteit en de toepassing ervan wordt door veel accountants
als abstract ervaren. NEMACC, het kenniscentrum voor de mkb-accountant
van de NBA en... 

28 september 2017

VAN DE HELPDESK

Samenstellen voor controleren; hoe zit dat?
Het kan voorkomen dat een accountantskantoor bij een klant een
jaarrekening samenstelt die daarna onderdeel is van een wettelijke controle.
De werkzaamheden die... 

STANDAARD 4410

09 mei 2017

Handreiking 1136: om blij van te worden!
Ruim een jaar geleden was er veel gedoe over het besluit van het NBA-bestuur
om Standaard 4410 verplicht van toepassing te laten zijn bij micro-entiteiten.
Die onrust... 

NIEUWS

17 juni 2016

Handreiking over samenstellingsopdrachten
gepubliceerd
De NBA heeft vandaag NBA-handreiking 1136 'Standaard 4410 inzake
samenstellingsopdrachten' uitgebracht. 

OPINIE

13 juni 2016

Mijlpaal of nederlaag?
"Accountants kunnen vanaf vandaag een samenstellingsverklaring toevoegen
aan SBR-kredietrapportages", meldde de NBA onlangs opgetogen. Het zou
zelfs gaan om een... 

NIEUWS

07 juni 2016

Samenstellingsverklaring voortaan mogelijk bij SBR
Accountants kunnen vanaf vandaag een samenstellingsverklaring toevoegen aan SBR-kredietrapportages. 
OPINIE

03 juni 2016

Administratieve dienstverlening en samenstellen: afvinken of wegschrijven?
Vanaf 1 januari moeten accountants die jaarrekeningen samenstellen zich houden aan de nieuwe Standaard 4410. De
nieuwe standaard heeft een aantal bepalingen die... 

NIEUWS

04 mei 2016

NBA komt met samenstelverklaring bij micro-entiteiten
De NBA komt met een samenstelverklaring voor micro-entiteiten. Deze volgt op één van de adviezen van de tijdelijke
commissie Standaard 4410. 
MICRORECHTSPERSONEN

29 april 2016

Verslaggeving microrechtspersonen verduidelijkt
De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft extra tekst en uitleg gegeven over de verslaggeving ten aanzien van
microrechtspersonen. De hoofdpunten worden hier toegelicht. 
NIEUWS

31 maart 2016

Commissie 4410 geeft duidelijkheid over documentatie-eisen
De tijdelijke commissie Standaard 4410 heeft vandaag haar rapport uitgebracht over de toepassing van de standaard
over samenstellingsopdrachten en de bijbehorende... 

Toon meer berichten

