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30 maart 2020

Vraag van de Dag: Standaard 4410 toepassen bij
liquiditeitsprognose?
Bij aanvraag voor een borgstellingskrediet wil de bank dat de accountant een verklaring afgeeft bij de
liquiditeitsprognose van de klant. Vraag van de Dag: Kan de accountant volstaan met toepassing van
Standaard 4410?
Antwoord van de Helpdesk Vaktechniek op NBA HELPT: Standaard 4410 kan vrijwillig - zo nodig aangepast - worden
toegepast wanneer de accountant de opdracht heeft gekregen om het management te ondersteunen bij het opstellen en
presenteren van andere dan historische nanciële informatie, in dit geval een prognose.
De accountant moet voorkomen dat zijn betrokkenheid bij een rapportage verkeerd wordt begrepen of onjuist
voorgesteld. Bijvoorbeeld als de bank bij een rapportage voor een nancieringsaanvraag door de zichtbare
betrokkenheid van de accountant meent dat een controle is uitgevoerd. Een samenstellingsverklaring maakt dan
verantwoordelijkheid en aard van de betrokkenheid van de accountant duidelijk. De NBA heeft een voorbeeldtekst
beschikbaar.
Standaard 4410 kan dus vrijwillig worden toegepast bij liquiditeitsprognose. Bij dit type opdrachten zijn
de uitgangspunten voor de prognose essentieel. Voor zover de klant die niet zelf aandraagt, moet de accountant die op
basis van zijn deskundigheid afstemmen met de klant.

Standaard 3400
Als de accountant wordt gevraagd de liquiditeitsprognose te onderzoeken en daarover te rapporteren, om
de geloofwaardigheid ten aanzien van de informatie te vergroten, dan kan een dergelijke opdracht niet onder
Standaard 4410 worden uitgevoerd, aldus de helpdesk.
In dat geval past de accountant Standaard 3400 toe, maar hij of zij kan ook bij toepassing van die standaard geen
oordeel uitspreken of de uitkomsten zoals weergegeven in de liquiditeitsprognose daadwerkelijk gerealiseerd worden.
Onder Standaard 3400 rapporteert de accountant over aanvaardbaarheid van door de klant opgestelde
veronderstellingen en verstrekt slechts een beperkte mate van zekerheid.
Kijk op NBA HELPT voor meer praktijkvragen voor de helpdesks.
Voorbeeldtekst voor een samenstellingsverklaring bij een liquiditeitsprognose
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NBA: 'Anticipeer op accountantswerkzaamheden
eindafrekening NOW'
De NBA raadt accountants aan om te anticiperen op de
accountantswerkzaamheden voor de eindafrekening NOW. 
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04 juni 2020

NBA Helpt: vragen over concernbegrip NOW-regeling
afgestemd met SZW
De vaktechnische helpdesk van de NBA krijgt veel vragen over het
concernbegrip in de NOW-regeling. Na overleg met het ministerie van SZW
zijn die FAQ's in een document... 
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04 mei 2020

Vraag van de Dag: samenvatting continuïteitsveronderstellingen
De Helpdesk Vaktechniek van de NBA krijgt veel vragen over de
continuïteitsveronderstelling voor boekjaren eindigend 31 december 2019.
Daarom is een samenvatting... 
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03 april 2020

Vraag van de Dag: Checklist gevolgen coronacrisis
voor samenstelpraktijk
Gezien de vele vragen vanuit de samenstelpraktijk over de gevolgen van de
coronapandemie heeft de NBA een checklist met aandachtspunten opgesteld.
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31 maart 2020

Vraag van de Dag: wanneer bij microrechtspersonen
een toelichting opnemen in de jaarrekening?
Microrechtspersonen zijn vrijgesteld van speci eke toelichtingen in de
jaarrekening. Maar wat dan te doen met de uitzonderlijke omstandigheden als
gevolg van de... 

