
Verplichte cursus: 
Continuïteit in de 
controlepraktĳ k in 2021
Bent u controlerend accountant? Dan is in 2021 de 
cursus ‘Continuïteit’ voor u verplicht gesteld door de 
NBA. Voldoe met deze cursus aan uw verplichting!

Het thema ‘Continuïteit’ is actueler dan ooit. Veel mkb-
ondernemingen zitten op dit moment in fi nanciële onzekerheid. 
Essentieel is te signaleren én te beoordelen in welk scenario 
van mogelĳ ke (dis)continuïteit uw klant zich bevindt. Welke extra 
werkzaamheden zĳ n bĳ  welk scenario vereist? Wanneer worden 
er extra verslaggevingseisen voorgeschreven? Of welk effect 
heeft (onzekere) steun van derden op uw werkzaamheden? 
Uiteraard komen ook de effecten voor de controleverklaring 
aan de orde.  

Tĳ dens deze cursus gaan wĳ  in op de regelgeving, maar 
vooral op de ‘grĳ ze gebieden’ waar u in de praktĳ k tegenaan 
loopt. Wanneer is er bĳ voorbeeld echt sprake van materiële 
onzekerheid over de continuïteit? Ook komen enkele 
actualiteiten aan bod, zoals de nieuwe faillissementswetgeving 
(WHOA/TOA). Heeft u actuele vraagstukken over het 
beoordelen van ‘Continuïteit’ waar u tegenaan loopt? 
Dan kunt u deze tĳ dens deze praktische cursus inbrengen.

SRA biedt u een tweetal varianten aan om deze cursus te 
volgen:
√ een klassikale cursus van 4 uur
√ een virtual classroom in Zoom van 3 uur met een 

e-learning van 1 uur. (deze e-learning moeten alle 
deelnemers voorafgaand aan de cursus afronden) 

Onderwerpen die tĳ dens deze cursus aanbod komen zĳ n:
√ Verschillende scenario’s van (dis)continuïteit
√ Relevante RJ-richtlĳ nen voor de mkb-accountant
√ Standaard 570 Continuïteit
√ Implicaties controleverklaring (Standaard 570 en 706)
√ Toelichting continuïteitsveronderstelling
√ Faillissementswetgeving: TOA en WHOA
√ Praktĳ kcases en ‘grĳ ze gebieden’

Deze cursus is mede ontwikkeld door 
drs. Danielle de Groot-Kuipers RA en Arnout van Kempen CISA.

Inschrĳ ven?
De eerste cursussen staan gepland op:  

24.06.2021 
 13:30 uur tot 18:00 uur (online)
 08.07.2021 
 13:30 uur tot 18:00 uur (Vianen)
 21.09.2021
 13:30 uur tot 18:00 uur (Vianen)

Andere opties in het najaar? 
Check onze website: www.sra.nl/educatie

Inschrĳ ven?
De eerste cursussen staan gepland op:  
  23.06.2021 13:30 uur tot 18:00 uur (online)
  07.07.2021 16:00 uur tot 20:30 uur (Bunnik)
  15.07.2021 16:00 uur tot 20:30 uur (Vianen)

Andere opties in het najaar? 
Check onze website: www.sra.nl/educatie

Voor de accountant in 
de samenstelpraktĳ k
Verplicht PE-onderwerp in 2021
Bent u werkzaam binnen de samenstel- en adviespraktĳ k? 
SRA heeft een cursus Continuïteit in de samenstel- 
en advies praktĳ k, in samenwerking met SRA-Bureau 
Vaktechniek en docent Carel Verdiesen speciaal voor het 
verplichte thema ontwikkeld. 

Met het volgen van deze cursus, voldoet u in één keer aan 
uw PE-verplichting rondom het verplichte thema Continuïteit. 
En bent u op de hoogte van de belangrĳ kste vraagstukken 
rondom continuïteit in de samenstelpraktĳ k. 

Onderwerpen die tĳ dens deze cursus aanbod komen zĳ n:
√ Regelgevend kader
√ Toepassing van de NVCOS 4410
√ Toepassing van de verslaggevingsstandaarden 
√ Hoe beoordeelt u de toekomst van uw klant?
√ (Liquiditeits) prognoses voor uw klant
√ Tuchtzaken rondom faillissementen, aansprakelĳ kheid 

en zorgplicht
√ Praktĳ kcasussen 

Mocht u liever een andere invulling geven aan dit thema?  
Op www.sra.nl/continuiteit treft u een aantal suggesties aan.

Hierbĳ  kunt u bĳ voorbeeld denken aan: 
√ De wet homologatie onderhands akkoord (Whoa)
√ Masterclass: De Turnaround bĳ  de mkb-ondernemer
√ Financieel succes met duurzaam ondernemen

Voor de accountant in 
de gemengde praktĳ k
Bent u werkzaam in de gemengde praktĳ k? 
Dan volgt u of de verplichte cursus of het verplichte thema. 
Daarbĳ  ligt het voor de hand om te kiezen voor de verplichte cursus. 

Ook als u in de loop van het jaar van functie verandert, volstaat het 
als u het verplichte onderwerp volgt conform een van uw functies.

Neem voor vragen en/of een persoonlĳ k opleidings  advies contact op 
met: Marjolein van der Poel, mvdpoel@sra.nl of 030 656 60 60.

PE-dag Continuïteit 
Voldoe in één dag aan het verplichte thema! 

Als accountant krĳ gt u vanuit diverse invalshoeken te maken met 
continuïteits vraagstukken. Na deze PE-dag Continuïteit is uw kennis 
up to date en voldoet u direct aan uw PE-verplichting.

De coronacrisis raakt veel ondernemers. Dit heeft impact op uw werkzaamheden als 
accountant. Hoe zorgt u ervoor dat u de (nieuwste richtlĳ nen) juist toepast bĳ  klanten met 
(mogelĳ ke) discontinuïteit? En wat voor gevolgen heeft dit voor de samenstelverklaring? 

Wat doet u bĳ  échte moeilĳ kheden: hoe kunt u uw klanten tĳ dig adviseren om 
discontinuïteit of faillissement te voorkomen? Welke steun biedt de nieuwe WHOA? 
Ook gaan wĳ  in op die momenten waarin andere businessmodellen leiden tot meer 
succes. Hoe neemt u uw klant hierin mee als echte trusted advisor?

Inhoud van de PE-dag
√ Impact coronavirus op de jaarverslaggeving van boekjaar 2020
√ Aandachtspunten bĳ  o.a. vastgoed, OHP, gebeurtenissen na balansdatum
√ De verwerking van NOW 1.0, 2.0 en 3.0 en andere steunmaatregelen
√ Hoe voorkomt u vroegtĳ dig schade voor uw klant?
√ Wat is de impact van de nieuwe WHOA wetgeving?
√ Nieuwe businessmodellen voor meer continuïteit
√ Welke business trends helpen uw klant in de toekomst?

Tĳ dens deze PE-dag krĳ gt u praktische en 
bruikbare handvatten om uw klanten beter 
te adviseren in deze (zware) tĳ den.

Scan de code voor meer informatie

Scan de code voor meer informatie

Scan de code voor meer informatie 
en a ndere data in het najaa r

Ook online
te volgen!

Programma PE-dag

08:30 uur tot 12:30 uur
De impact van de coronacrisis
op de verslaggeving
Drs. Stefan Betting RA

13:15 uur tot 17:15 uur
Corona en discontinuïteit: 
Voorkom schade 
Erik in ‘t Groen MSc

18:00 uur tot 21:00 uur
Nieuwe business- en verdien-
modellen voor meer continuïteit
Drs. Michiel van Dĳ k 

Scan de code voor 
meer informatie

Schrĳ f u nu in voor de PE-dag Continuïteit op 3 november in Vianen 

Neem voor vragen en/of een persoonlijk opleidings  advies contact op met: Marjolein van der Poel, mvdpoel@sra.nl of 030 656 60 60. Neem voor vragen en/of een persoonlijk opleidings  advies contact op met: Marjolein van der Poel, mvdpoel@sra.nl of 030 656 60 60. Neem voor vragen en/of een persoonlĳ k opleidings  advies contact op met: Marjolein van der Poel, mvdpoel@sra.nl of 030 656 60 60.

Een virtual classroom in Zoom inclusief 
e-learning staat gepland op:
  26.08.2021 (online, inclusief e-learning)




