NIEUWS

09 november 2015

NBA-consultatie rol accountant bij jaarrekening
micro-entiteiten
De NBA heeft een consultatiedocument gepubliceerd waarin zij haar visie geeft op vragen over de nieuwe
verslaggevingswetgeving op het gebied van micro-entiteiten.
Een van de vragen betreft de rol die de accountant moet spelen als hij het management ondersteunt bij het opmaken
van de jaarrekening. Bij voldoende draagvlak voor de visie zal de NBA Standaard 4410H aanpassen.
Het andere onderwerp dat in de consultatie wordt meegenomen betreft de vraag of het nodig en maatschappelijk
wenselijk is of ook een samenstellingsverklaring moet worden afgegeven wanneer de accountant in het kader van een
jaarrekeningcontrole het management ondersteunt bij het opmaken van de jaarrekening. Ook ten aanzien van deze
vraag heeft de NBA een voorlopig standpunt ingenomen en een voorstel voor aanpassing van Standaard 4410H. Het is
tot 17 december 2015 mogelijk om te reageren.
» Download Consultatiedocument wijziging Standaard 4410H
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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,... 
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06 oktober 2020

Vrijstelling micro's zorgt voor lastenverzwaring in
plaats van lastenverlichting
De ruim achthonderdduizend Nederlandse micro-rechtspersonen zijn gebaat
bij herstel van foute keuzes die zijn gemaakt bij de formulering van
vrijstellingen in artikel... 
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14 september 2020

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. 
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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... 
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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... 

