SRA Leerroute: Samenstellen
Specialisme
Basis

Verdiepen binnen
expertise gebieden

Verdieping
Opfrissen en actualiseren

Algemeen
√

Verdiepen en kennis opdoen

Algemeen
√
√
√
√
√
√

Winterupdate samenstellen
U bent op de hoogte van actualiteiten en nieuwe regels en voert de juiste werkzaamheden uit.
Signaleren van advieskansen vanuit de jaarrekening
U signaleert advieskansen en buigt dit om naar toegevoegde waarde voor de klant.
Standaard 4410
U schat effectief in welke opdracht meer of minder werkzaamheden behoeft.
Cĳferbeoordeling in de samenstelpraktĳk
U kunt advieskansen sneller signaleren door effectieve cĳferbeoordelingen.
Accountancykring
U past proactief actualiteiten in de accountancypraktĳk toe.
Samensteltweedaagse
U kent de regelgeving en actualiteiten en voert de samenstelopdracht efﬁciënt uit.

6 PE

9 PE
√

15 PE

√
√

NOCLAR, Integriteit en Wwft in de samenstelpraktĳk
4 PE
U kent uw verantwoordelĳkheid bĳ wetsovertredingen, fraude en corruptie.
De Wwft voor accountants
4 PE
U past de Wwft juist toe en signaleert de echt ongebruikelĳke transacties bĳ uw klant.
De NVKS en kwaliteit in de mkb-praktĳk
6 PE
U past de (NVKS) regels voor kwaliteit effectief toe binnen uw kantoor (en in het kwaliteitsbeleid).

IT

√

Actualiteiten tuchtrecht en aanspra kelĳkheid
U beperkt of voorkomt veelvoorkomende risico’s
rond uw aansprakelĳkheid
als accountant en de organisatie.
Lessen trekken vanuit de Account antskam
er
U vertaalt de gevolgen van uitspraken van de
Accountantskamer naar maatregelen
binnen uw eigen praktĳk.
De NV COS 2400 Beoordelingsopdrachten
U kunt de NV COS 2400 praktisch toepassen
en verbetert daarmee uw kwaliteit.
E-learning
Efﬁciënt samens tellen in het mkb
U kunt de standaard 4410 correct toepassen
en weet welke werkzaamheden
u juist wel of niet moet doen.

4 PE

5 PE

6 PE

2 PE

Kwaliteit
√

√

Kĳk voor alle IT-gerelateerde cursussen in onze leerlĳn IT in de controle- en samenstelpraktĳk.

Kĳk voor alle IT-gerelateerde cursussen in onze leerlĳn IT in de controle- en samenstelpraktĳk.

Algemeen
√

6 PE

Kwaliteit
√

15 PE

IT

6 PE

18 PE

SRA/RUG Duurzaamheid, (dis)continuïteit en niet-ﬁnanciële informatie in het mkb
(controle en samenstellen)
U bespreekt de relevantie van niet-ﬁnanciële informatie en adviseert met meetbaar
ﬁnancieel resultaat.

Lessen trekken uit de SRA-samenstelre
views
U zet de aandachtspunten van SRA-reviews
om naar verbeteringen in
uw eigen samensteldossiers.
Signaler en van fraude en corruptie
U kent uw verantwoordelĳkheden als accounta
nt en weet in te spelen op risico’s
met betrekking tot fraude en corruptie.

4 PE

5 PE

IT
Kĳk voor alle IT-gerelateerde cursussen in onze

leerlĳn IT in de controle- en samenstelpraktĳk.

Samenstellen
Samenstellen
Samenstellen

Neem voor vragen en/of een persoonlĳk opleidingsadvies contact op met: Ruth Polman, rpolman@sra.nl of 030 656 60 60.

