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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 met een tabel opgesteld.
Sommige accountants erkennen normaal niet zo veel met continuïteitsproblematiek te maken te hebben. Nu als gevolg
van de coronacrisis wel. “Bestaat er een overzicht hoe ik hiermee om moet gaan in de jaarrekening 2019 en in de
controleverklaring?”
NBA Alert 42 geeft antwoord op de meeste vragen, aldus de helpdesk. Toch kwamen er de nodige vragen van
accountants uit de zorgsector, uit de samenstelpraktijk en uit de controlepraktijk. Er is behoefte aan verduidelijking
van begrippen en over toepassing van Standaard 570 en 706.
Daarom heeft de helpdesk een korte samenvatting en een tabel gemaakt in een pdf-document, waarin een en ander
overzichtelijk wordt aangegeven. “De huidige situatie kent zoveel onzekerheden, dat accountants het beste voorzichtig
kunnen zijn met het wekken van de indruk dat ze een beter inzicht hebben in de toekomstige ontwikkelingen dan de
ondernemingsleiding zelf”, zo benadrukt de helpdesk.
Kijk op NBA HELPT voor meer praktijkvragen voor de helpdesks.
» Continuïteitsveronderstelling samenstel- en controlepraktijk voor boekjaren eindigend 31-12-2019
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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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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.


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... 
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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... 

