NIEUWS

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 coronacrisis? Vraag van de Dag bij de NBA
Helpdesk Vaktechniek: Hoe hier mee om te gaan in de jaarrekening?
RJ heeft recent de uiting 2020-5: 'Impact coronavirus op de jaarverslaggeving 2019' uitgebracht. Hierin wordt
gesproken over uitzonderlijke omstandigheden, waardoor het verstrekken van aanvullende gegevens vereist is voor
microrechtspersonen. Zulke uitzonderlijke omstandigheden zijn bijvoorbeeld ernstige onzekerheid over de
continuïteit en toepassing van liquidatiegrondslagen.
De uitbraak van de coronapandemie kan leiden tot ernstige onzekerheid over de continuïteit. Ook kan bij
onvermijdelijke discontinuïteit waardering op liquidatiegrondslagen vereist zijn. Dan is de RJ van mening dat een
toelichting moet worden opgenomen.
Het staat de accountant verder vrij om afhankelijk van de situatie met de klant te bespreken of die aanvullende
toelichtingen wil opnemen om het inzicht dat de jaarrekening geeft te verbeteren, of om voor dit jaar de jaarrekening
zelfs compleet als 'kleine vennootschap' in te richten en/of te publiceren. Er kunnen immers gebruikers van de
jaarrekening zijn die hier waarde aan hechten.
Als de onderneming dat van de accountant vraagt, moet die ook aandacht besteden aan de vergelijkende cijfers, aldus
de helpdesk. Eventueel moet de opdrachtbevestiging worden aangepast.
Kijk op NBA HELPT voor meer praktijkvragen voor de helpdesks.
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12 juni 2020

NBA: 'Anticipeer op accountantswerkzaamheden
eindafrekening NOW'
De NBA raadt accountants aan om te anticiperen op de
accountantswerkzaamheden voor de eindafrekening NOW. 

NIEUWS

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... 

NIEUWS

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... 

NIEUWS

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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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... 

