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10 december 2021

NBA en SRA starten mkb-onderzoekscentrum
De Commissie MKB van de NBA, de SRA en het AC-scholenoverleg starten met een mkbonderzoekscentrum. Dit centrum richt zich op strategische en inhoudelijke onderwerpen die van belang
zijn voor mkb-accountants.
Doel is om vier tot zes praktijkgerichte onderzoeken per jaar uit te voeren. Daarmee krijgen accountants werkzaam in
de mkb-praktijk, na de eerdere ophe

ng van NEMACC, weer een op dit segment gericht onderzoekscentrum.

NBA-bestuurslid Annique van der Ha is blij met het besluit tot oprichting van het onderzoekscentrum. “Op dit moment
blijven strategische, inhoudelijke onderwerpen door tijd- en capaciteitsgebrek bij mkb-accountants vaak liggen. Het
initiatief van de Commissie MKB, SRA en het AC-scholenoverleg stimuleert innovatieve praktische
toepassingsmogelijkheden.” Volgens Van der Ha maakt het kunnen deelnemen aan innovatieve onderzoeken het
beroep van accountant ook aantrekkelijker voor (potentiële) studenten.

Mkb-agenda 2022
Het mkb-onderzoekscentrum maakt deel uit van een gezamenlijke mkb-agenda van de Commissie MKB en de SRA
voor 2022. Zij komen met meerdere gezamenlijke projecten, die moeten bevorderen dat de mkb-accountant ook in de
toekomst van toegevoegde waarde blijft.
De mkb-agenda geeft een concrete invulling aan de toekomst van de accountant in het mkb en aan de positie van de
mkb-accountant binnen de NBA. Bij de totstandkoming van de gezamenlijke activiteiten is ook input van de Novaa
meegenomen en verwerkt.
Op de agenda staan, naast het mkb-onderzoekscentrum, projecten op het gebied van kwaliteitsindicatoren,
beroepspro el en certi ceringsbevoegdheid, regelgeving en duurzaamheid. Daarnaast is de NBA, op basis van het
overleg, aan de slag gegaan met een mkb-toets op regelgeving en een uitbreiding van het werkveld van de Commissie
MKB naar assurance in het mkb. Ook de publiekscampagne van de NBA, gericht op mkb-ondernemers, is onderdeel
van de agenda.
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06 juli 2022

Europese regelgevers en accountants praten over
duurzaamheidsregels voor mkb-praktijk
De Europese standardsetter EFRAG (European Financial Reporting Advisory
Group), de Europese mkb-accountantsfederatie EFAA en SMEunited
organiseren op 8 juli een... 
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07 juni 2022

SRA: Mkb heeft in tweede coronajaar goed
gepresteerd
Het mkb heeft in 2021 nancieel over de breedte goed gepresteerd, mede
dankzij de coronasteun van de overheid. Niet alleen de omzet en de winst
stegen, ook de vermogenspositie... 

MAGAZINE

03 mei 2022

De adviseurs van de accountant
Serviceorganisaties zijn kind aan huis bij accountantskantoren. Ze helpen met praktische zaken als handboeken en
modellen, informeren over wet- en regelgeving en... 
NIEUWS

14 april 2022

Ombudsman ziet veel willekeur bij schuldhulp aan
ondernemers
Ondernemers die in nanciële problemen komen, zijn sterk afhankelijk van
het beleid in hun woonplaats voor toegang tot schuldhulpverlening. Daarbij
hanteren meerdere... 
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07 april 2022

Commissie MKB werkt aan duurzaamheid en
compliance in mkb-praktijk
Een digitale tool moet accountants in de mkb-praktijk helpen bij het tijdig en
goed inspelen op nieuwe wet- en regelgeving. Een nieuw onderzoekscentrum
is gestart.... 

