PE-Week: Capita Selecta Advies-en
Samenstel 2019
Advies- en Samenstellingspraktijk in 2019

Details
Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
5 november 2019 - Willemstad
Tijd
13:00 - 18:00
Prijs
€ 375,00 (leden) / € 375,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Specials, Ethiek & Fraude
Bestemd voor
Openbaar accountants, Accountants in business,
Intern accountants, Overheidsaccountants, Overige
financieel professionals, Controllers
Niveau
Fundamental



Accountancy

Datum en locatie
5 november 2019 - Willemstad

5 november 2019 - Willemstad

Inschrijven

De deelnemers kunnen à la carte kiezen uit de aangeboden modulen of het gehele pakket
afnemen. Bij deelname aan twee of meer cursussen in de PE-week krijgen de deelnemers
10 procent korting op de totale cursusprijs.
Afsluitende borrel
Op vrijdag 8 november wordt de PE-Week afgesloten met een borrel, die toegankelijk is
voor alle deelnemers aan de PE-Week 2019. Deze borrel begint aansluitend aan de cursus
op die dag om 18:00 uur.

Inhoud
Deze cursus bestaat uit 2 delen. In het eerste deel wordt toelichting gegeven op de Actualiteiten
Externe Verslaggeving volgens Dutch GAAP. Het tweede deel gaat in op data-analyse voor de
praktijk met overzichtelijke voorbeelden. Wat kunt u met data-analyse of het geautomatiseerd
zoeken naar fouten.
Deel 1 Actualiteiten Externe Verslaggeving volgens Dutch GAAP
De externe verslaggeving voor (kleine) BV's onder Dutch GAAP is over het verslagjaar 2018 en
2019 gewijzigd. Ook de toepassing van eerder gewijzigde wetgeving is verduidelijkt door de Raad
voor de Jaarverslaggeving.
Als accountant bent u de deskundige op dit gebied. In deze workshop - gebaseerd op
praktijkvoorbeelden - wordt ingegaan op de gevolgen van de wijzigingen, zodat u de toepassing
in de praktijk beheerst. Het praktijkgerichte karakter staat voorop en de theorie wordt slechts als
ondersteuning daarvan aangeboden.
Deel 2 Data-analyse voor de praktijk
Het gebruik van geautomatiseerde hulpmiddelen voor het opsporen van fouten of
onwaarschijnlijkheden neemt toe. Deze hulpmiddelen ondersteunen de oordeelsvorming van de
accountant. Met behulp van voorbeelden uit de toepassingen wordt inzicht gegeven in de
mogelijkheden die er zijn. Dit onderdeel heeft daarmee het karakter van een workshop en gaat
niet in op theoretische concepten.

Doelstelling
Na afloop van deze workshop kunt u aangeven welke gevolgen de wijzigingen in Dutch GAAP,
waar onder BW 2 Titel 9 hebben voor uw praktijk. Daarnaast kunt u de belangrijkste verschillen

duiden en de nieuwe regelgeving toepassen.

Inhoud
Deel 1 Actualiteiten Externe Verslaggeving volgens Dutch GAAP:
1. Introductie
2. Raamwerk van wet- en regelgeving
3. De Nederlandse BW 2 Titel 9 voor de kleine BV en de micro-BV
a. De wijzigingen in vogelvlucht in BW 2 Titel 9
b. De specifieke wetswijziging van 2018 en de gevolgen
c. De wijzigingen in vogelvlucht in de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving
d. Toepassingen met posten en aspecten op commerciële grondslag
e. Toelichting op verschillen met fiscale grondslagen van iedere post en aspect
f. Deponeringstukken
Deel 2 Data-analyse voor de praktijk:
1. Geautomatiseerd zoeken naar fouten
2. Data-analyse
3. Toepassing met AuditFile
4. Toepassing in Excel
5. Overige voorbeelden

Bestemd voor
Deze cursus is geschikt voor alle accountants die adviseren en/of werkzaam zijn in de
samenstellingspraktijk.

Docenten

drs. Sytze de Swart RA AA
adviseur voor ondernemers

Locatie
De cursus vindt plaats in Hotel Avila in Willemstad

Adres

Hotel Avila
Penstraat 130
Willemstad
Telefoonnummer
59994614317

E-mailadres
events@avilabeachhotel.com

Website
http://www.avilahotel.com



Routebeschrijving

