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De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft RJ-Uiting
2020-13: 'Verslaggeving tegemoetkoming NOW-regeling'
gepubliceerd.
Volgens de RJ leven er veel vragen in de praktijk over de impact
van de coronacrisis op de jaarverslaggeving 2020. Eén van de
onderwerpen waarover vragen worden gesteld betreft de
verslaggeving van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor
Werkgelegenheid (NOW-regeling). Om de praktijk te
ondersteunen geeft de RJ in deze RJ-Uiting nadere guidance ten
aanzien van de verwerking, presentatie en toelichting van de
tegemoetkoming in de loonkosten uit hoofde van de NOWregeling in de jaarrekening of in een tussentijds bericht.
» Download uiting RJ-Uiting 2020-13

de RJ-Uitingen. Stuur een e-mail naar: secretariaat@rjnet.nl.
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Derdenverklaring voor
sierteelt en onderdelen
voedingstuinbouw
beschikbaar
De derdenverklaring voor de
vaststelling van een
'Tegemoetkoming sierteelt en
onderdelen voedingstuinbouw' is
beschikbaar op de website van de



Rijksdienst voor Ondernemend...


NIEUWS

09 september 2020

NBA in de media over
NOW-verantwoording
Gisteravond heeft het ministerie
van SZW het accountantsprotocol
voor de NOW 1-regeling
gepubliceerd en vandaag start de
NBA met de consultatie van twee
nieuwe... 

Peter Eimers

DISCUSSIE

Column

09 september 2020

Tijd voor actie - NOW
Bij de start van de consultatie van
de NOW-standaarden kijkt Peter
Eimers terug op wat hij heeft
geleerd in de afgelopen maanden.
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NOW-verantwoording:
nieuwe standaarden ter
consultatie
De NBA start met de consultatie
van twee nieuwe standaarden
voor assurance en
assuranceverwante
werkzaamheden van accountants,
in het kader van de
verantwoording... 
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Koolmees: 'Werk
accountants in het
kader van NOWsubsidie zeer
belangrijk'
Het streven is dat organisaties
vanaf 7 oktober 2020 voor de
NOW 1-regeling een verzoek
kunnen indienen om hun subsidie
definitief vast te laten stellen. Een
belangrijke... 

Aanmelden nieuwsbrief
Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste
nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.
Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via
uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.

reCAPTCHA

Upgrade naar een ondersteunde
browser om een reCAPTCHA-uitdaging
te ontvangen.
Waarom gebeurt dit?

Privacy - Voorwaarden

Uw e-mail adres

Aanmelden

Accountant is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van
Accountants (NBA).

ACCOUNTANT.NL

DOSSIERS

Home

Arbeidsmarkt

Fiscaal

Fraude en witwassen

Nieuws

ICT

Kwaliteit en toezicht

Mkb

Discussie

Opleiding

Pensioen

Publiek belang

Vaktechniek

alle dossiers

Achtergrond
In & Uit
Feiten & Cijfers
Tuchtrecht

Lekker werken
Podcast
Accountant maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en te verbeteren en om advertenties te tonen. Door

Akkoord

op 'akkoord' te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. In de cookieverklaring vindt u meer

©informatie
2020 NBA over
(0.0.0.0)
Contact
Disclaimer
het gebruik
van cookies
op dezePrivacyverklaring
site.

Cookieverklaring

Spelregels debat

Volg ons op Twitter

NBA.nl

