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De SRA Beoordelingsmanager is geactualiseerd op basis van de huidige wet- en regelgeving.

Naast geringe tekstuele aanpassingen zijn werkprogramma’s voor organisaties zonder winststreven (RJ 640 en RJk C1) en
fondsenwervende instellingen (RJ 650 en RJk C2) toegevoegd.

Voor de nieuwe werkprogramma’s zijn voorloopvragen opgenomen. Verder is een vraag opgenomen in het kader van de Wet
Nominering Topinkomens (WNT) en wordt verwezen naar de gelijknamige praktijkhandreiking.

Ook is er een checklist opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling ontwikkeld en toegevoegd, die volgen uit de per 1 januari 2018
in werking getreden NVKS; de checklist OKB Beoordelen.

Onderstaande staan de wijzigingen t.o.v. versie SRA Beoordelingsmanager 2017.

Flexibel hoofdstukken toevoegen in de afrondingsmemo
In document 4.1.10 afrondingsmemo is het nu mogelijk om via het rechtermuismenu vrije hoofdstukken toe te voegen. In het
toegevoegde vrije hoofdstuk kunnen werkprogramma's gekoppeld worden als documentreferentie. De bij het gekoppelde
werkprogramma behorende conclusie zal daarna automatisch in het afrondingsmemo getoond worden.

 

De samenvattende punten uit beschrijving van de huishouding komen terug in
Afrondingsmemo
#16765 - De samenvattende punten uit document 1.13.1 Beschrijving van de huishouding komen terug in document 4.1.10
Afrondingsmemo, let op hierdoor kan het openen van de afrondingsmemo langer duren.

 

Materialiteitsberekening aangesloten op nieuwe praktijkhandreiking SRA
(Keuze benchmark is opgenomen in de rechtermuisknop)

 

Materialiteit is ook te zien in de leadsheets bij gebruik CaseWare Working
Papers 2017 of hoger
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Triggeren van netwerkcomponenten werkt weer
Triggeren van netwerkcomponenten voor synchronisatie van centraal naar lokaal werkt.

Nieuw:
3.3.27.1 Werkprogramma Personeelskosten

  
Vraag 6:

Stel vast de entiteit de juiste CAO hanteert en deze juist toepast. Indien er aanleiding is te veronderstellen dat dit niet het
geval is: consulteer een loonspecialist.

Vraag 8:

Als er sprake is van een bedrijfspensioenfonds, stel vast dat de entiteit is ingedeeld bij het juiste fonds (BPF). Indien er
aanleiding is te veronderstellen dat sprake is van een mogelijk onjuiste sectorindeling: consulteer een pensioenspecialist.

  
Verwijderd:
3.3.32.1 Werkprogramma Continuïteit

Vraag 4:

Wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld het vermoeden van niet naleven van wet- en regelgeving en nadere informatie.

Geheel vervangen:
4.2.1 Checklist opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling

  

Nieuwe documenten
4.0.1 Werkprogramma jaarrekening;
4.0.2 Werkprogramma jaarrekening en bestuursverslag (RJ 640);
4.0.3 Werkprogramma jaarrekening en bestuursverslag (RJ 650);
4.0.4 Werkprogramma jaarrekening en bestuursverslag (RJk C1);
4.0.5 Werkprogramma jaarrekening en bestuursverslag (RJk C2).

#9110 - Lege werkprogramma's toegevoegd voor Aandeel derden in groepsvermogen, Achtergestelde leningen
(garantievermogen) en Egalisatierekeningen

3.3.14.3 Aandeel derden in groepsvermogen;
3.3.14. 5 Achtergestelde leningen (garantievermogen);
3.3.14.7 Egalisatierekeningen.


