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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.
Het document 'Aandachtspunten coronacrisis samenstelpraktijk' zet op een rij welke aandachtspunten er spelen en
welke regelgeving juist nu vaak zal worden geraadpleegd, aldus de NBA Helpdesk Vaktechniek. Om gebruikers te helpen
is het document waar mogelijk voorzien van hyperlinks en verwijzingen.
De helpdesk benadrukt dat het document geen nieuwe zaken bevat ten opzichte van de geldende regelgeving. Het is dus
goed mogelijk dat accountants(kantoren) al een vergelijkbaar document hanteren, of gebruik maken van
werkprogramma's die de beschreven aandachtspunten al (grotendeels) afdekken. "De speci eke situatie bij uw kantoor
of bij uw cliënt bepaalt of de aandachtspunten wel of niet relevant zijn", zo stelt de helpdesk.
Kijk op NBA HELPT voor meer praktijkvragen voor de helpdesks.
Checklist 'Aandachtspunten coronacrisis samenstelpraktijk' (pdf)
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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. 

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... 
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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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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... 
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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... 

