Kwaliteitsbeheersing in de mkbpraktijk

Details
Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
4 november 2020 - Putten
Tijd
13:00 - 20:00
Prijs
€ 490,00 (leden) / € 565,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Accountancy Samenstelpraktijk
Bestemd voor
Openbaar accountants, MKB-accountants
Niveau
Advanced



Accountancy

Datum en locatie
4 november 2020 - Putten

Inschrijven

Vorige

Zoekresultaten

Volgende

Inschrijven

Vorige

Zoekresultaten

Volgende

Inhoud
Hoe past u als mkb-accountant de regelgeving toe? Deze cursus is gebaseerd op
praktijksituaties die toetsers en onderzoekers zijn tegengekomen in de praktijk. U krijgt inzicht in
de valkuilen voor de mkb-accountant en u leert deze omzeilen. De kans wordt sterk vergroot dat
u na deze cursus en implementatie van het geleerde in uw praktijk een voldoende scoort bij een
(her)toetsing door de Raad voor Toezicht NBA.

Doelstelling
U krijgt inzicht in de eisen die de regelgeving stelt aan de samenstellingspraktijk en
vergroot uw compliance
U verbetert uw kennis van begrippen als assurance, beheerste en integere bedrijfsvoering
U maakt kennis met mogelijkheden om regelgeving praktisch toe te passen
U leert verrichte werkzaamheden praktisch te documenteren

Inhoud
De cursus is gebaseerd op situaties die toetsers en onderzoekers in de praktijk aantreffen.
Groepsopdrachten en discussies helpen u het geleerde eigen te maken en bieden gelegenheid
eigen praktijkcasussen aan te dragen.
Kwaliteit en kwaliteitsbeheersing: wat en waarom?
VGBA-beginselen en toepassing in praktijk
Stelsel van Kwaliteitsbeheersing vanuit Nadere Voorschriften (NVAK-aav en NVAK-ass) en
de overgang naar de NVKS.
o Nut, noodzaak en gevolgen voor uw beroepspraktijk
o keuze soorten opdrachten en gevolgen voor toe te passen stelsel
o Assurance en non-assurance opdrachten: wat is wat?
Beheerste en integere bedrijfsvoering
Inhoud van het dossier bij samenstellingsopdrachten

Bestemd voor
Mkb-accountants

Docenten

Erwin Siebers RA
Adviseur gericht op alle aspecten van kwaliteitsbeheersing binnen de MKB-accountantspraktijken
en specialist op het gebied van vaktechnische ondersteuning van accountantspraktijken.

Rogier van Egmond RA
Kwaliteitstoetser namens NBA en SRA

Marcel Brust AA RB
Marcel Brust is zelfstandig gevestigd als accountant en belastingadviseur voor het MKB. Marcel is
toetser voor de Raad voor Toezicht NBA en lid van de klachtencommissie van de NBA. Daarnaast
is Marcel docent Post-Bachelor Accountancy bij Markus Verbeek Praehep en heeft hij diverse
cursussen voor MBG Accountancy Opleidingen verzorgd. Marcel ondersteunt andere
accountantskantoren bij assurance-opdrachten en bij compliance- en kwaliteitsvraagstukken.

Locatie
De cursus vindt plaats in Postillion Hotel Amersfoort-Veluwemeer Putten in Putten

Adres
Postillion Hotel Amersfoort-Veluwemeer Putten
Strandboulevard 3
Putten
Telefoonnummer
(0341) 35 64 64

E-mailadres
Reservation.amersfoort@postillionhotels.com



Routebeschrijving

