NBA Alerts
Een NBA Alert (voorheen Audit Alert) is bedoeld om accountants aanwijzingen te geven bij
de uitoefening van een specifiek onderdeel van het accountantsberoep. NBA Alerts komen
tot stand onder verantwoordelijkheid van de NBA.
Van accountants wordt verwacht dat zij kennisnemen van deze aanwijzingen en deze
gebruiken als dat relevant is voor een opdracht. Een accountant die deze aanwijzingen
niet toepast, moet erop voorbereid zijn om uit te leggen hoe niettemin is voldaan aan de
verplichtingen, basisprincipes en essentiële werkzaamheden uit wet- en regelgeving, die
nader zijn behandeld in deze aanwijzingen. De NBA Alert heeft niet de status van
beroepsreglementering. Vervallen NBA (Audit) Alerts vindt u in het archief. Hieronder
worden alleen de nu geldige vermeld.

NBA Alert 45
Alert 45 gaat in op de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, de sanctiemaatregelen tegen
Rusland en de mogelijke gevolgen daarvan voor de dienstverlening van accountants.
22 juli 2022 - De NBA heeft versie 3.0 gepubliceerd van Alert 45, die is uitgebracht in
verband met de oorlog in Oekraïne. De wijzigingen ten opzichte van de tweede versie
hebben vooral betrekking op de impact van het 6e sanctiepakket dat op 3 juni jl. van
kracht is geworden op de dienstverlening van accountants zelf. De verwachting is dat het
6e sanctiepakket een grotere impact heeft dan de bestaande maatregelen gericht op
gesanctioneerde (rechts)personen.
De wijziging per 3 juni 2022 in EU Verordening 833∕2014 regelt dat het verboden is om
direct of indirect accountancy-, audit-, met inbegrip van wettelijke controle,
boekhoudkundige of belastingadviesdiensten, zakelijk en managementadvies of diensten
in verband met public relations te verlenen aan:
de regering van Rusland; of
in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen.
Lopende opdrachten die onder dit verbod vallen dienen te worden beëindigd.

De complexiteit zit met name in de beoordeling wanneer sprake is van indirecte
dienstverlening en waar de organisatie feitelijk gevestigd is. De uitwerking hiervan in
hoofdstuk 3.2 is mede tot stand gekomen op basis van ingewonnen juridisch advies.
Deze verzwaring van de sanctiemaatregelen komt bovenop de al sinds 2014 (annexatie van
De Krim door Rusland) bestaande verplichting om diensten aan gesanctioneerde
(rechts)personen of daaraan verbonden partijen te bevriezen.
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NBA Alert 44
15 juni 2021 - De Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS) kennen een verlicht
regime voor kleine accountantseenheden in artikel 27, lid 2, van de NVKS. Een kleine
accountantseenheid bestaat uit maximaal twee eindverantwoordelijken
(accountant∕professional) en daarnaast maximaal vijf andere personen. Als een
belastingdeskundige of een boekhouder een derdenverklaring afgeeft in het kader van de
NOW, is het mogelijk dat niet meer wordt voldaan aan dit criterium uit de NVKS. Het
gevolg is dat meer regels uit de NVKS van toepassing zijn voor de betreffende
accountantseenheid. Het bestuur van de NBA heeft hiervoor een uitzondering gemaakt,
onder bepaalde voorwaarden. Dit wordt toegelicht in NBA-Alert 44.
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NBA Alert 43
8 februari 2022 - In NBA Alert 43 Onderzoeken of voldaan is aan ESEF−vereisten zijn een
aantal aanpassingen aangebracht die beperkt van invloed zijn. Met deze hernieuwde
publicatie blijft deze alert tenminste nog 1 jaar van toepassing. De NBA is van plan om de
Alert in 2022 te vervangen door een Standaard voor het verstrekken van zekerheid bij
XBRL-rapportages.
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NBA Alert 42

6 april 2020 - Gezien de jongste ontwikkelingen rond het coronavirus heeft de NBA nog
een update gepubliceerd van NBA Alert 42, Impact Coronavirus op
accountantswerkzaamheden.
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