
 

 

 

 
 
SRA-werkprogramma Beoordelen 2022 in Financial Data Suite 
 
Het werkprogramma Beoordelen is geactualiseerd en is te downloaden via mijn.supportgemak.nl *).  
Het is geactualiseerd op basis van de wet- en regelgeving en nieuwe verkregen inzichten. De 
belangrijkste wijzigingen betreffen: 
 

• Nieuw werkprogramma materialiteit 

• Nieuw werkprogramma evaluatie werkzaamheden 

• Extra jaarverslaggevingsaspecten 

• Extra werkzaamheden naar aanleiding van de effecten van de COVID-19 crisis.  
 

Tot slot zijn de verwijzingen naar het handboek en de praktijkhandreikingen op de SRA-website 
geactualiseerd. Evenals de verwijzingen naar de NV COS en RJ.  
Voor de gebruikers van Scienta zijn de koppelingen met de online handboeken geactualiseerd.  
 
*) Met ingang van 30 april is de naam Unit4 gewijzigd in Accountancy Gemak. Hierdoor is ook het 
webadres van de portal gewijzigd. 
 
Samenwerking SRA en Accountancy Gemak (voorheen 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 Accountancy Gemak zijn een stuurgroep en werkgroepen 
samengesteld.  
 
In de stuurgroep participeren vertegenwoordigers van SRA-kantoren, de Commissie Vaktechniek, het 
Vaktechnisch bureau en Accountancy Gemak. Een stuurgroep richt zich op de gewenste 
aanpassingen (in hoofdlijnen), de prioriteitstelling, de planning en verdere aandachtspunten voor de 
programmatuur van Accountancy Gemak. 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 Accountancy Gemak via 088 247 24 72. 
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Bijlage 

 
 
Bijlage: Gedetailleerde wijzigingen SRA-Unit4 Beoordelen:  
 
B.5.1/11 Materialiteit     Werkprogramma uitgebreid 
B.1.1.2.3 Belangrijkste factoren    Aangepast 
B.1.2.3.7 Concurrentie     Aangepast 
B.1.2.4.4 Belangrijke schattingen    Aangepast 
E.11.8  Wettelijke reserve ivm geactiveerde kosten Aangepast 
E.12.2  Wijze van berekening    Aangepast 
E.14.5  Saldering     Toegevoegd 
E.18.2.5 Uitstel van betaling    Toegevoegd 
E.18.3.12 Uitstel van betaling    Toegevoegd 
E.18.4.4 Fiscale uitzonderingen    Aangepast 
E.18.4.6 Verliescompensatie    Aangepast 
E.24.10  Verwerking TVL en TOGS   Toegevoegd 
G.3.1/9  Continuïteit     Werkprogramma uitgebreid 
G.8.1/11 Evaluatie van afwijkingen   Werkprogramma toegevoegd 
G.10.8  Dossierreview     Aangepast 
G.10.9  Overige werkzaamheden   Aangepast 
G.10.10  Overall memo     Aangepast 
G.10.31  Effect niet-gecorrigeerde fouten  Aangepast 


