SRA Leerroute: Externe Verslaggeving
Specialisme
Basis

Verdiepen binnen
expertise gebieden

Verdieping
Opfrissen en actualiseren

Algemeen
√

Verdiepen en kennis opdoen

Algemeen
√
√
√

De impact van de coronacrisis op de verslaggeving
De gevolgen van de coronacrisis leert u vertalen naar de verslaggeving bĳ uw klant.
Externe Verslaggeving volgens de nieuwste richtlĳnen
U past de nieuwste RJ-richtlĳnen en complexe verslaggevingsvoorschriften toe in de praktĳk.
Externe Verslaggeving voor assistenten en teamleiders
U signaleert en lost veelvoorkomende problemen in de jaarverslaggeving op.

√

6 PE
√

9 PE
9 PE

Algemeen
Vastgoe d in de jaarreke ning
6 PE
U waardeert, maakt een resultaatbepaling, presente
ert en licht de post vastgoed juist toe
in de jaarrekening.
√ Waarde ring van deelnem ingen
en consolidatie
6 PE
U consolideert en waardeert deelnemingen in de
enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening.
√ Verslagg eving in de controle
praktĳk
6 PE
Complexe verslaggevingsvoorschriften past u
juist toe in uw controlepraktĳk
E-learning
Belastinglatentie s in de jaarreke ning
2 PE
U past de regels en de methoden voor het verwerke
n van belastinglatenties correct toe
in de jaarrekening.
Fusies en overnames in de jaarreke ning
2 PE
U weet fusies en overnames correct in de jaarreken
ing toe te passen en veelvoorkomende
fouten te voorkomen.
Voorzieningen in de jaarreke ning
2 PE
U kunt de post voorzieningen op de juiste wĳ
ze verwerken in de jaarrekening.
Onderha nden projecte n in de jaarreke ning
2 PE
U kunt de opbrengsten en kosten van (onderha
nden)projecten op de juiste wĳze verwerken
in de jaarrekening.
RJ 290: Aandachtspunte n bĳ ﬁnanciële instrume
nten
2 PE
U weet ﬁnanciële instrumenten op de juiste wĳ
ze te verwerken in de jaarrekening.
(Dis)continuïteit in de jaarreke ning in crisistĳ
d (geactua liseerd)
2
PE
U weet (dis)continuïteit te beoordelen en op correcte
wĳze te verwerken in de jaarrekening.
(Dis)continuïteit in de jaarreke ning
2 PE
U weet (dreigende)discontinuïteit te signalere
n en op de juiste wĳze te verwerken
in de jaarrekening.
Verslagg eving van (comme rciële) stichting
en en verenigingen
2 PE
U weet de jaarrekening op te stellen van commerc
iële stichtingen en verenigingen
en (kleine) organisaties zonder winststreven.
De geconsolideerde jaarreke ning
2 PE
U kunt de geconsolideerde jaarrekening voor
uw klant correct opstellen.
Intercompany transacties
2
PE
U kunt de intercompany transacties op de juiste
wĳze verwerken in de enkelvoudige
en geconsolideerde jaarrekening.
Externe Verslagg eving de highlights (geactua
liseerd)
3 PE
U weet de meest voorkomende en lastige posten
op het gebied van Externe Verslaggeving
correct toe te passen.
Materiële en immater iële activa (geactua
liseerd)
3 PE
U weet de posten materiële en immateriële vaste
activa op de juiste wĳze te verwerken
in de jaarrekening.
√

Vastgoe d in de jaarreke ning (geactua liseerd)
U weet de complexe post vastgoed op de juiste
wĳze te verwerken in de jaarekening.
De waarder ing van deelnemingen
U weet de waardering van deelnemingen op
de juiste wĳze te verwerken in de jaarrekening.

√

√

Highlights IFRS voor de mkb-accountant
U past de meest voorkomende grondslagen van de IFRS juist toe.
Masterclass: Controle en verslaggeving in de zorg
U adviseert uw klant in de zorg over complexe vraagstukken en controleert effectiever
volgens de nieuwste wet- en regelgeving in de zorg.
Controle en verslaggeving bĳ onderwĳsinstellingen
U vertaalt actuele ontwikkelingen naar uw controle bĳ onderwĳsinstellingen
en herkent adviesmogelĳkheden.
Controle van verslaggeving van verenigingen en stichtingen
U voert controles bĳ gesubsidieerde instellingen effectief uit en past verslaggevingsregels
en voorschriften juist toe.
Opleiding: Externe Verslaggeving kleine rechtspersonen
U lost complexe verslaggevingsvraagstukken op en bent op de hoogte van
de nieuwste verslaggevingsregels.
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Neem voor vragen en/of een persoonlĳk opleidingsadvies contact op met: Ruth Polman, rpolman@sra.nl of 030 656 60 60.

