
 

 

 

 
 
SRA-werkprogramma Beoordelen 2020 in Unit4 FDS 
 
Het werkprogramma Beoordelen is geactualiseerd en te downloaden via MyUnit4. Het 
werkprogramma is geactualiseerd op basis van vernieuwde wet- en regelgeving.  
De belangrijkste wijzigingen betreffen onder meer: 

 Voorloopvraag inzake centraal proces opdrachtaanvaarding/-continuatie, waarbij indien van 
toepassing daarnaar kan worden verwezen en alleen de eindconclusies hiervan in het dossier 
hoeven te worden vastgelegd. 

 De bedrijfsverkenning (B1) is gesplitst in een eenvoudige en uitgebreide checklist 
bedrijfsverkenning, waarbij de vragen in mapjes zijn gestructureerd. 

 Aanpassing vanuit wet- en regelgeving (UBO-register en NOCLAR). 
 Aanvullingen als gevolg van impact COVID-19 en NOW-1 regeling. 
 Aanvullingen op gebied van verslaggeving. 

 
Gedetailleerde wijzigingen SRA-Unit4 Beoordelen:  
A.2.0.3   UBO-register        Aangevuld 
A.2.2.6  Overleg met voorgaande accountant    Aangepast 
B.1   Inzicht in de huishouding     Anders gestructureerd 
B.2  Opzet interne beheersingsmaatregelen    Teksten aangescherpt 
E.1.10   Presentatie en toelichting immateriële vaste activa  Aangevuld 
E.11.5   Uitkeerbaarheid ingehouden winsten    Aangevuld 
E.12.2   Wijze van berekening      Toegevoegd 
E.14.1   Beoordeling tijdelijke waarderingsverschillen   Aangepast 
E.14.2   Verwerking belastinglatentie     Aangepast 
E.14.4   Presentatie in de jaarrekening     Toegevoegd 
E.22.14  Tegemoetkoming NOW regeling    Toegevoegd 
E.27.3   Gevolgen COVID-19      Toegevoegd 
C.19-COVID  Gebeurtenissen na balansdatum en continuïteit   Map toegevoegd 

als COVID-19        met 8 vragen 
G.2.2   Wijziging risicoclassificatie     Aangevuld 
G.2.4   NOCLAR       Toegevoegd 
G.10  Jaarrekening        Toegevoegd 
 
Samenwerking SRA en Unit4  
De SRA-werkprogramma’s worden ontwikkeld en geactualiseerd door SRA-Vaktechniek onder 
toezicht van de Commissie Vaktechniek van SRA. Voor een optimale inbedding van de 
werkprogramma's in de programmatuur van Unit4 zijn een stuurgroep en werkgroepen samengesteld.  
 
In de stuurgroep participeren vertegenwoordigers van SRA-kantoren, de Commissie Vaktechniek, het 
Vaktechnisch bureau en Unit4. Een stuurgroep richt zich op de gewenste aanpassingen (in 
hoofdlijnen), de prioriteitstelling, de planning en verdere aandachtspunten voor de programmatuur van 
Unit4. Een vertegenwoordiger van de stuurgroep stuurt de werkgroep aan waarin een 
aantal(uitvoerende) medewerkers van SRA-kantoren zich bezighouden met onder meer het testen van 
de functionaliteiten én het geven van input voor verdere verbeteringen.  
 
Wilt u participeren in de stuur- of werkgroep? Neem dan contact op met Dyonne Langerak via 
dlangerak@sra.nl of 030-6565050.  
 
Contact  
Hebt u vragen of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met SRA-Vaktechniek.  
E: vaktechniek@sra.nl  
T: 030 656 60 60.  
 
NB. Hebt u vragen over het downloaden van het nieuwe sjabloon? Dan kunt u contact opnemen met 
de Servicedesk van Unit4 via 088 247 24 72. 


