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Advertentiecookies Op deze website hebben we ruimte voor advertenties. Als u geen advertentiecookies wilt ontvangen, u dit opgeven door de functie niet volgen in uw internetbrowser in te schakelen. U ook cookies van derden weigeren door de instellingen van uw browser aan te passen. Advertenties worden
weergegeven zonder advertentiecookies, maar worden niet langer aangepast aan uw interesses. 1 Deze standaard behandelt de algemene verantwoordelijkheden van de onafhankelijke accountant bij de controle van jaarrekeningen in overeenstemming met de normen. Deze standaard definieert specifiek de algemene
doelstellingen van de onafhankelijke auditor en beschrijft de aard en reikwijdte van een audit die erop gericht is ervoor te zorgen dat de onafhankelijke auditor deze doelstellingen bereikt. Deze standaard legt ook de reikwijdte, de autoriteit en de structuur van de normen en de vereisten voor de algemene
verantwoordelijkheden van de onafhankelijke accountant uit die van toepassing zijn op alle audits, met inbegrip van de verplichting om aan de normen te voldoen. De onafhankelijke accountant wordt nu een 'accountant' genoemd. 2 Er worden normen opgesteld als jaarrekeningen worden gecontroleerd door een
accountant. Indien deze wordt gebruikt bij de controle van andere historische financiële informatie, moet deze worden aangepast aan de noodzakelijke voorwaarden. De normen voldoen niet aan de verantwoordelijkheden die van de accountant kunnen zijn, bijvoorbeeld in overeenstemming met wet- en regelgeving of
andere voorschriften met betrekking tot de openbare uitgifte van effecten. Dergelijke verantwoordelijkheden kunnen afwijken van die welke in de normen zijn uiteengezet. Als gevolg hiervan is het de verantwoordelijkheid van de accountant, maar hij in dergelijke gevallen kunnen bepaalde aspecten van de normen nuttig
zijn om ervoor te zorgen dat zij voldoen aan alle relevante verplichtingen uit hoofde van wet- en regelgeving en beroepsvoorschriften. 3 Het doel van de controle is bij te dragen tot de mate van vertrouwen van de beoogde gebruikers in de jaarrekening. Dit wordt bereikt door de accountant die zich uitingt over de vraag of
de jaarrekening moet worden opgesteld in overeenstemming met een geldig systeem voor financiële verslaglegging over alle relevante materiële aangelegenheden. In het geval van de meeste financiële verslaggevingssystemen voor algemene doeleinden gaat deze beoordeling over de vraag of jaarrekeningen getrouw
vertegenwoordigd zijn voor alle materiële belangen of dat een reëel beeld kan worden gegeven in overeenstemming met dit systeem. Een audit uitgevoerd in overeenstemming met normen en relevante ethische regels stelt de auditor in staat om deze beslissing te nemen. (Zie Par. A1) 4 Gecontroleerde jaarrekeningen
zijn die van de rechtspersoon die is opgesteld door het management van de rechtspersoon onder toezicht van de met het beheer belaste personen. Normen leggen geen aansprakelijkheid op aan het management of personen die verantwoordelijk zijn voor het beheer en schaden de wet- en regelgeving die deze
verantwoordelijkheden regelt niet. Een controle die overeenkomstig de normen wordt uitgevoerd, begint echter met de veronderstelling dat het beheer en, indien nodig, de voor het management verantwoordelijke personen bepaalde verantwoordelijkheden op zich nemen die van fundamenteel belang zijn voor de
uitvoering van de audit. Het controleren van jaarrekeningen stelt degenen die verantwoordelijk zijn voor het niet beheren of beheren van hun verantwoordelijkheden gerust. (Zie Par. A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10 en A11) 5 Normen vereisen dat de accountant als geheel redelijke zekerheid krijgt op basis van zijn
beslissing over de vraag of jaarrekeningen zijn vrijgesteld van enige materiële afwijking van fraude of fouten. Een redelijke mate van zekerheid is een hoge mate van zekerheid. Dit wordt bereikt wanneer de accountant voldoende en passende auditinformatie verkrijgt om het risico van auditing te verminderen (en het
risico dat een accountant een onjuist oordeel zal vellen wanneer de jaarrekening een afwijking van het materiële belang inhoudt) een aanvaardbaar dieptepunt bereikt. Een redelijke mate van zekerheid is echter geen absolute mate van zekerheid, aangezien een audit waarbij de accountant zijn resultaten baseert en
resulteert in de meeste controle-informatie die zijn mening vormt, natuurlijke beperkingen heeft. Geld, geld. A30, A31, A32, A33, A34, A35, A36, A37, A38, A39, A40, A41, A42, A43, A44, A44, A46, A47, A48, A49, A50, A51, A52, A53 en A54) 6 Materialiteitsconcepten worden door de auditor toegepast, zowel bij de
planning als de uitvoering van de audit als bij het beoordelen van de impact van de waargenomen discrepanties op de controle en in de jaarrekening van ongencoreerde afwijkingen. Standaard 320, Materialiteit in de planning en uitvoering van een controle en Standaard 450, Evaluatie van afwijkingen ontdekt tijdens de
inspectie. In het algemeen worden afwijkingen als materieel of materieel beschouwd indien zij van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen van de gebruikers op basis van redelijke jaarrekeningen, met inbegrip van nalatigheden. Materialiteitsbeoordelingen worden uitgevoerd in het licht van de
omstandigheden en worden beïnvloed door de perceptie van de accountant van de financiële informatiebehoeften van gebruikers van de jaarrekening, evenals de omvang en aard van een afwijking, of een combinatie van beide. Het besluit van de accountant heeft betrekking op de jaarrekening als geheel en daarom is
de accountant niet belast met het identificeren van afwijkingen die niet wezenlijk relevant zijn voor de jaarrekening als geheel. 7 Normen omvatten doelstellingen, vereisten en toepassingsgerichte en andere beschrijvende teksten die gericht zijn op het ondersteunen van de auditor om redelijke zekerheid te verkrijgen.
Normen, bepaling en evaluatie van de materiële afwijkingen van de accountant door fraude of fouten, met inbegrip van de interne controle van het actief; adequate en passende controle-informatie verkrijgen over de vraag of er materiële afwijkingen zijn door passende responstrajecten op de voorspelde risico's te creëren
en uit te voeren; een oordeel te vormen over de jaarrekening op basis van de resultaten van de verkregen controle-informatie. 8 De vorm van het besluit van de auditor is afhankelijk van het relevante financiële rapportagesysteem en de toepasselijke wet- en regelgeving. (Zie Par. A14 en A15) 9 De auditor kan ook
andere communicatie- en rapportageverantwoordelijkheden hebben aan gebruikers, het management, personen die verantwoordelijk zijn voor het management of andere partijen dan de rechtspersoon. kwesties die bij de controle aan de orde zijn gesteld. Deze kunnen worden bepaald door normen of toepasselijke wet-
en regelgeving Zie Standaard 260, communicatie met personen die verantwoordelijk zijn voor het beheer en 43e wijziging van Standaard 240. Vóór de ingangsdatum van 10 worden de definitieve bepalingen genoemd. 11 Het algemene doel van de accountant bij de controle van de jaarrekening is redelijke zekerheid te
verkrijgen dat de jaarrekening als geheel vrij is van materiële afwijking van fraude of fouten, zodat de accountant zich kan uitspreken over de vraag of de jaarrekening in alle materiële aangelegenheden consistent is. opgesteld met het desbetreffende systeem van financiële verslaglegging; de bevindingen van de
accountant te rapporteren en informatie te verstrekken over de jaarrekening die de normen vereist. 12 Wanneer een redelijke mate van zekerheid niet kan worden verkregen en een beslissing met beperkingen van de melding van de controle niet voldoende is om de jaarrekening aan de beoogde gebruikers te melden,
bereidt de accountant van de normen een beslissingsdans voor of biedt aan om het contract terug te geven (of te ontslaan) In de Standaard wordt alleen de term terugzenden van de overeenkomst gebruikt. , indien een dergelijke terugkeer mogelijk is in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. 13 In
het kader van normen hebben de volgende termen de volgende betekenissen: toepasselijk systeem voor financiële verslaglegging – Het door het management gebruikte financiële verslagleggingssysteem en, in voorkomend geval, door de voor het beheer verantwoordelijke personen gebruikt om jaarrekeningen op te
stellen die aanvaardbaar zijn in het licht van de aard van het actief en het doel van deze jaarrekening. of vereist door wet of regelgeving. De term getrouw beeldsysteem wordt gebruikt voor een systeem van financiële verslaglegging dat bepaalt dat aan de eisen van het systeem voldoet en: talismanisch of uitdrukkelijk is
ermee ingestemd dat het management, om een echte vertegenwoordiging te laten vormen, kan worden verplicht om uitleg te geven die verder kan gaan dan de beschrijvende nota's die het systeem specifiek vereist; zij is het er duidelijk mee eens dat het beheer, om de jaarrekening getrouw te laten zijn, moet afwijken
van een door het systeem vastgestelde eis. Dergelijke afwijkingen worden alleen zeldzame situaties die noodzakelijk worden geacht. De term nalevingssysteem wordt gebruikt om te verwijzen naar een systeem voor financiële verslaglegging dat bepaalt dat aan de eisen van het systeem voldoet, maar de
bovengenoemde goedkeuringen niet omvat onder i) of ii). auditinformatie – Informatie die door de auditor wordt gebruikt om conclusies te trekken op basis van de bepaling ervan. De controle-informatie omvat zowel de informatie in de administratieve verplichtingen die aan de jaarrekening ten grondslag liggen als andere
informatie. Voor de toepassing van de normen: het volstaat om voldoende criteria te hebben voor de hoeveelheid controle-informatie. De hoeveelheid vereiste controle-informatie is afhankelijk van de beoordeling van de risico's van een materiële afwijking van de auditor en de kwaliteit van deze controle-informatie; de
juiste aard van de controle-informatie, de aard van de controle-informatie om de resultaten waarop de accountant zijn beslissing heeft gebaseerd, te verifiëren, d.w.z. de mate waarin de informatie relevant en betrouwbaar is. risico's te beheersen – Het risico dat de accountant een onjuiste auditbeslissing uitdrukt wanneer
de jaarrekening materieel belang bevat. Controlerisico is een functie van de risico's van een afwijking en ontdekking van materieel belang. accountant – de term accountant wordt gebruikt om te verwijzen naar de persoon of personen die de audit hebben uitgevoerd, meestal de contractpartner of andere leden van het
contractteam, of, in voorkomend geval, de toezichthoudende eenheid. Indien de norm betekent dat de contractpartner aan een eis of aansprakelijkheid moet voldoen, wordt de term 'contractpartner' gebruikt in plaats van de term 'accountant'. De contractpartner en de toezichtseenheid moeten indien van toepassing
worden gelezen, gelijk aan de termen die in de overheidssector worden gebruikt. risico van ontdekking – Het risico dat het werk van de auditor geen bestaande afwijking detecteert om het risico van controle tot een aanvaardbaar laag te beperken en kan materieel afzonderlijk of gezamenlijk verband houden met andere
afwijkingen. Jaarrekening – Een gestructureerde weergave van historische financiële informatie, inclusief overzichten gericht op het communiceren van de economische middelen of verplichtingen die een actief op een bepaald moment heeft, of wijzigingen die zich gedurende een bepaalde periode voordoen in
overeenstemming met een systeem van financiële verslaglegging. De term jaarrekening verwijst meestal naar een volledige reeks jaarrekeningen die worden gedefinieerd door de vereisten van het desbetreffende systeem. rapportage, maar u ook een aanvraag indienen voor één financieel overzicht of. Beschrijvende
nota's bestaan uit of zijn opgenomen in kruisverwijzingen door het desbetreffende financiële verslagleggingssysteem als beschrijvende of beschrijvende informatie die zo nodig is gespecificeerd, die uitdrukkelijk is toegestaan of anderszins is toegestaan in het individuele financieel overzicht of de afzonderlijke
toelichtingen. (Zie Par. A14 en A15). historische financiële informatie – Informatie over een bepaalde entiteit, uitgedrukt in financiële termen, is voornamelijk afgeleid van het administratieve systeem van dat actief en houdt verband met economische gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan tijdens eerdere
verslagperioden of economische situaties of situaties die zich op bepaalde momenten in het verleden hebben voorgedaan. management - Persoon (personen) die onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur vallen om de activiteiten van de rechtspersoon uit te voeren. Voor sommige organisaties in sommige
rechtsgebieden zijn sommige of alle mensen die verantwoordelijk zijn voor het management lid van het management, zoals leden van een bestuursorgaan of een uitvoerend eigenaar-directeur die in de raad van bestuur zit. afwijking - Het verschil tussen de hoeveelheid, de indeling, de presentatie of de beschrijving van
de in een financieel overzicht opgegeven post en het bedrag, de classificatie, de presentatie of de beschrijvende verklaring die nodig is om ervoor te zorgen dat de post in overeenstemming is met het desbetreffende boekhoudsysteem. Afwijkingen kunnen worden veroorzaakt door fouten of fraude. Indien de accountant
zich uitspreekt over de vraag of de jaarrekening een belangrijke vertegenwoordiging van materieel belang vormt of indien zij een reëel beeld vormen, worden ook de bedragen, classificaties, presentatie of toelichtingen voor de jaarrekening opgenomen om een reële vertegenwoordiging te creëren of een reëel beeld van
alle materiële aangelegenheden te creëren. de verantwoordelijkheden van het management en, in voorkomend geval, het beheer volgens de grondslag waarop de controle wordt uitgevoerd en, in voorkomend geval, de voor het management verantwoordelijke personen hebben de verantwoordelijkheden aanvaard en
onderbetekend die nodig zijn om audits uit te voeren overeenkomstig de normen. Het gaat om aansprakelijkheid: het opstellen van jaarrekeningen in overeenstemming met het desbetreffende financiële verslagleggingssysteem, met inbegrip van hun getrouwe verklaringen indien relevant; beheer en, in voorkomend
geval, voor de interne controle, die de voor het management verantwoordelijke personen jaarrekeningen te activeren zonder materiële afwijking van fraude of fouten; aan de accountant: toegang verlenen tot alle informatie waarover het management en, in voorkomend geval, de met het beheer belaste personen worden
geïnformeerd en de opstelling van jaarrekeningen zoals vastleggingen, documentatie en andere aangelegenheden; aanvullende informatie die de controleur kan verzoeken aan het management en, in voorkomend geval, aan de personen die verantwoordelijk zijn voor het beheer voor controledoeleinden; en de
accountant bepaalt dat het noodzakelijk is om controle-informatie van hen onbeperkte toegang binnen de rechtspersoon te verkrijgen. i) in het geval van het bovenstaande beeldstelsel kan het hierboven opnieuw worden geformuleerd als voor de opstelling en getrouwe vertegenwoordiging van jaarrekeningen
overeenkomstig het stelsel van financiële verslaglegging of voor de opstelling van jaarrekeningen waarin een reële verklaring overeenkomstig het stelsel van financiële verslaglegging wordt weergegeven. Het uitgangspunt voor de verantwoordelijkheden van het management en, in voorkomend geval, de
verantwoordelijkheden van de personen die verantwoordelijk zijn voor het beheer waarin de audit wordt uitgevoerd kan ook het uitgangspunt worden genoemd. professionele rechterlijke macht – Het maken van weloverwogen keuzes over de maatregelen die onder de voorwaarden van de auditmissie moeten worden
genomen, het uitvoeren van relevante opleiding, kennis en ervaring in het kader van controle, rapportage en ethische normen. beroepskritische houding – Het wordt onder andere gekenmerkt door een onderzoeksorganisatie als alert op situaties die afwijkingen van fouten of fraude kunnen vertonen, en kritische evaluatie
van auditinformatie. redelijke mate van zekerheid - de mate van zekerheid, hoog, maar niet absoluut, in het kader van een herziening van de jaarrekening. risico van materiële afwijking – Risico dat jaarrekeningen een materiële afwijking kunnen bevatten vóór de audit. Dit risico bestaat uit twee componenten die op het
niveau van de vorderingen worden beschreven: natuurlijk risico – de gevoeligheid van een vordering met betrekking tot een transactiestroom, rekeningsaldo of jaarrekening voor een aanzienlijk gerelateerde waardeloosheid afzonderlijk of gezamenlijk met andere afwijkingen, voordat de relevante interne
controlemaatregelen in aanmerking worden genomen; risico op interne controle – Het risico van afwijking in een transactiestroom, rekeningsaldo of een claim met betrekking tot een beschrijvende nota in jaarrekeningen is afzonderlijk of samen met andere afwijkingen van materieel belang wordt niet tijdig gedetecteerd en
hersteld door interne controle over de entiteit. personen die verantwoordelijk zijn voor het beheer – Persoon (personen) of organisatie(s) die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de strategische leiding van de rechtspersoon en de betrouwbaarheid van het actief (bijvoorbeeld trustee van een vennootschap). Deze
verantwoordelijkheid omvat het controleren van het proces van financiële verslaggeving. Voor specifieke organisaties in sommige rechtsgebieden kan het management ook leidinggevend personeel omvatten onder de personen die verantwoordelijk zijn voor het management, zoals leden van het bestuursorgaan van een
particuliere of publieke sectororganisatie, of de eigenaar-manager van een leidinggevende die betrokken is bij het dagelijks beheer. 14 De accountant moet zich houden aan de relevante ethische regels met betrekking tot de financiële verklaringsauditcontracten, met inbegrip van de regels van onafhankelijkheid. (Zie Par.
A16, A17, A18 en A19) 15 Auditors moeten een audit plannen en uitvoeren bij een professioneel-kritische instelling, rekening houdend met het aantal situaties dat kan leiden tot jaarrekeningen met materiële afwijking. (Zie Par. A20, A21, A22, A23 en A24) 16 Auditors moeten een beroep doen op professioneel oordeel bij
de planning en uitvoering van audits van jaarrekeningen. (Zie Par. A25, A26, A27, A28 en A29) 17 Om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen, moet de auditor voldoende en passende controle-informatie verkrijgen om het risico van controle tot een aanvaardbaar dieptepunt te beperken, zodat hij redelijke
resultaten kan behalen waarop het advies van de accountant kan worden gebaseerd. (Zie Par. A30, A31, A32, A33, A34, A35, A36, A37, A38, A39, A40, A41, A42, A43, A44, A45, A46, A47, A48, A49, A50, A51, A52, A53 en A54) 18 Controleurs moeten voldoen aan alle controlenormen. De standaard gaat over de
controle wanneer de standaard van kracht is en de in de standaard vermelde voorwaarden aanwezig zijn. (Zie Par. A55, A56, A57, A58 en A59) 19 De auditor moet de volledige tekst van een standaard begrijpen, inclusief toepassingsgerichte en andere beschrijvende teksten, om doelstellingen te begrijpen en eisen
correct uit te voeren. (Zie Par. A60, A61, A62, A63, A64, A65, A66, A67 en A68) De accountant legt in de controleaankondiging niet uit dat de controle wordt uitgevoerd in overeenstemming met de normen, tenzij de controle wordt uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften van deze standaard en alle andere
normen met betrekking tot de controle. 21 Om ervoor te zorgen dat de accountant zijn algemene doelstellingen kan bereiken, moet de accountant de audit gebruiken om deze te plannen en uit te voeren, rekening houdend met de doelstellingen van de desbetreffende normen. Voor relaties tussen normen: (Zie Par. A69,
A70 en A71) om te bepalen of aanvullende controleactiviteiten nodig zijn naast de aanvullende controleactiviteiten die de normen nodig hebben om de doelstellingen van de normen te bereiken; en (Zie Par. A72) om te beoordelen of er adequate en passende controle-informatie is ontvangen. (Zie Par. A73) Onverminderd
lid 22 moet de controleur voldoen aan alle eisen van een andere norm dan de voorwaarden van de controle: de norm als geheel is niet relevant; of de eis onbeduidend is omdat deze voorwaardelijk is en niet aan de voorwaarde is voldaan. (Zie Par. A74 en A75) 23 In uitzonderlijke gevallen kan de accountant het nodig
vinden om af te wijken van de desbetreffende eis van een standaard. In dergelijke gevallen moet de auditor alternatieve auditstudies uitvoeren om het doel van deze eis te bereiken. De afwijking van de auditor van de desbetreffende eis kan alleen optreden wanneer een bepaalde maatregel vereist is, en in de specifieke
omstandigheden van de controle wordt niet verwacht dat deze maatregel doeltreffend zal zijn om het doel van de eis te bereiken. (Zie Par. A76) 24 Wanneer het doel van een relevante norm niet kan worden bereikt, moet de auditor beoordelen of dit de auditor belet de algemene doelstellingen van de accountant te
bereiken en daarom de auditor verplichten zijn advies aan te passen of de overeenkomst terug te sturen in overeenstemming met de normen (indien deze worden geretourneerd in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving). Het niet bereiken van een doel is een belangrijk onderwerp waarvoor
documentatie vereist is in overeenstemming met Standaard 230 Standaard 230, Auditdocumentatie, paragraaf 8, onder c). . (Zie Par. A77 en A78) A1 De evaluatie van de jaarrekening van de accountant heeft betrekking op de vraag of de jaarrekening in alle materiële termen in overeenstemming is met het
desbetreffende financiële rapportagesysteem. Een dergelijk arrest wordt gebruikt in alle audits van jaarrekeningen. Daarom biedt de beslissing van de accountant geen zekerheid, bijvoorbeeld over de toekomstige vitaliteit van de entiteit of de effectiviteit of effectiviteit die het management de entiteit aansturing. In
sommige rechtsgebieden kunnen toepasselijke wet- en regelgeving echter vereisen dat de accountant zich uiting geeft over andere specifieke kwesties, zoals de effectiviteit van interne controle of de mate van samenhang tussen een afzonderlijk managementverslag en jaarrekening. Hoewel normen eisen en richtsnoeren
voor dergelijke zaken bevatten, voor zover ze relevant zijn voor de vorming van een Jaarrekeningen, moet de accountant verder werk verrichten als hij extra verantwoordelijkheden heeft om dergelijke beslissingen te nemen. A2 Wet- en regelgeving kan bepalen welke verantwoordelijkheden het management is en, in
voorkomend geval, de personen die verantwoordelijk zijn voor de administratie met betrekking tot de financiële verslaglegging. De reikwijdte van deze verantwoordelijkheden of de manier waarop deze worden gedefinieerd, kan echter verschillen tussen de rechtsgebieden. Ongeacht deze verschillen zal een controle
overeenkomstig de normen worden uitgevoerd op basis waarvan het management en, indien nodig, de voor het beheer verantwoordelijke personen overeenkomen en begrijpen dat zij verantwoordelijk zijn voor de opstelling van jaarrekeningen in overeenstemming met het desbetreffende financiële
verslagleggingssysteem, met inbegrip van hun relevante opmerkingen; voor interne controle, die het management noodzakelijk acht voor de verantwoordelijken, om ervoor te zorgen dat jaarrekeningen vrij zijn van materiële afwijkingen als gevolg van fraude of fouten; aan de accountant: toegang verlenen tot alle
informatie waarover het management en, in voorkomend geval, de met het beheer belaste personen worden geïnformeerd en de opstelling van jaarrekeningen zoals vastleggingen, documentatie en andere aangelegenheden; aanvullende informatie die de accountant bij het management kan opvragen en, in voorkomend
geval, de personen die verantwoordelijk zijn voor het beheer voor controledoeleinden; en de accountant bepaalt dat het noodzakelijk is om controle-informatie van hen onbeperkte toegang binnen de rechtspersoon te verkrijgen. A3 Opstelling van jaarrekeningen door het management en, in voorkomend geval, vereist
door de met het management verantwoordelijke personen: het bepalen van het toepasselijke systeem van financiële verslaglegging in het kader van alle relevante wet- en regelgeving; het opstellen van jaarrekeningen overeenkomstig dit systeem; het toevoegen van een adequate beschrijving van dit systeem aan de
jaarrekening. De opstelling van jaarrekeningen vereist dat de administratie een oordeel velt wanneer zij redelijke ramingen maakt in de omstandigheden en bij het kiezen en uitvoeren van passende grondslagen voor financiële verslaggeving. Deze besluiten worden genomen in het kader van het desbetreffende financiële
verslagleggingssysteem. A4-jaarrekening, gemeenschappelijke behoefte aan financiële informatie van een brede groep gebruikers (bijv. jaarrekeningen) doeleinden; of de behoefte aan financiële informatie van specifieke gebruikers (bijv. jaarrekening voor bijzondere doeleinden). A5 Het huidige systeem voor financiële
verslaglegging omvat over het algemeen boekhoudnormen die zijn afgegeven door een erkende of erkende instantie die normen stelt of wordt gegeven onder wettelijke vereisten. In sommige gevallen kan het financiële rapportagesysteem boekhoudnormen bevatten die zijn vastgesteld door een erkende of erkende
organisatie die normen en normen vaststelt onder wettelijke vereisten. Andere bronnen kunnen wijzen op de invoering van het desbetreffende systeem van financiële verslaglegging. In sommige gevallen kan het huidige systeem van financiële verslaglegging alleen uit deze andere middelen bestaan of zelfs bestaan.
Deze andere bronnen omvatten: de juridische en ethische omgeving, met inbegrip van professionele ethische verplichtingen in wet- en regelgeving, rechterlijke beslissingen en rapportage; gepubliceerde interpretaties van rapportage aan verschillende mate van autoriteit gepubliceerd door organisaties, professionele of
regelgevende organisaties die normen stellen; meningen van organisaties, professionele of regelgevende organisaties die normen vaststellen, gepubliceerd in verschillende mate van autoriteit met betrekking tot de daaruit voortvloeiende rapportageproblemen; algemene en branchespecifieke toepassingen die algemeen
worden erkend en gemeenschappelijk zijn; en het rapporteren van literatuur. Als de middelen die het financiële rapportagesysteem en de uitvoering ervan sturen, of de middelen die het financiële rapportagesysteem omvatten, elkaar tegenspreken, zal de bron met de hoogste autoriteit de overhand hebben. A6 De
financiële rapportagevereisten van het desbetreffende financiële rapportagesysteem bepalen de vorm en inhoud van de jaarrekening. Hoewel het systeem niet vereist hoe alle transacties of gebeurtenissen worden verantwoord, bevat het vaak voldoende algemene beginselen die de basis vormen voor het ontwikkelen en
implementeren van boekhoudbeginselen die in overeenstemming zijn met de concepten die aan de vereisten van het systeem ten grondslag liggen. A7 Sommige financiële rapportagesystemen zijn loyale beeldsystemen, andere zijn compliancesystemen. Systemen voor financiële verslaglegging, die in de eerste plaats
boekhoudnormen omvatten die door een organisatie zijn vastgesteld, De opstelling van jaarrekeningen voor algemeen gebruik is over het algemeen bedoeld om een echte vertegenwoordiger te bereiken, zoals de International Financial Reporting Standards (IFRS), gepubliceerd door de International Accounting
Standards Board (IASB). De financiële rapportagevereisten van het A8 Financial reporting systeem bepalen ook wat een complete set jaarrekeningen is. In veel systemen zijn jaarrekeningen gericht op het verstrekken van informatie over de financiële positie, financiële prestaties en kasstromen van een actief. Voor
dergelijke plannen zal een volledige reeks jaarrekeningen bestaan uit balans, winst- en verliesrekening, aandelenwijziging, kasstroomoverzicht en daarmee verband houdende promiss promiss promiss promissks. Voor sommige andere financiële verslagsystemen kunnen één enkel financieel overzicht en gerelateerde
openbaarmakingen een volledige reeks jaarrekeningen creëren: De International Public Sector Accounting Standard (IPSAS), Financial Reporting in het kader van de Accounting Cash Base die is gepubliceerd door de International Public Sector Accounting Standards Board, bijvoorbeeld, stelt dat de belangrijkste
jaarrekening een overzicht is van ontvangsten en betalingen als een overheidsorganisatie haar jaarrekening samenstelt in overeenstemming met haar jaarrekening. dit ipsas; andere voorbeelden van één enkel financieel overzicht, die elk uitleg bevatten, zijn: balans; winst- en verliesrekening of activiteitenoverzicht;
overzicht van de ingehouden inkomsten; overzicht van kasstromen; aangifte van activa en passiva die niet in de verontschuldiging zijn opgenomen; overzicht van veranderingen in het eigen vermogen; overzicht van inkomsten en kosten; Overzicht van activiteiten per productgroep. A9 Standard 210 bepaalt de vereisten
en geeft richtlijnen voor het bepalen van de aanvaardbaarheid van het relevante financiële rapportagesysteem Standard 210, stemt in met de voorwaarden van auditorders, paragraaf 6, onder a). . Norm 800, een regeling voor jaarrekeningen voor bijzondere doeleinden Standaard 800, Bijzondere Overwegingen - Audits
van jaarrekeningen die zijn opgesteld in overeenstemming met plannen voor speciale doeleinden, hebben betrekking op bijzondere overwegingen wanneer zij overeenkomstig lid 8 worden opgesteld. . A10 Gezien het belang van het uitgangspunt voor de uitvoering van de audit, moet het controlebevel de in punt A2
genoemde verantwoordelijkheden als voorwaarde en, in voorkomend geval, de opdracht van de voor het beheer verantwoordelijke personen aanvaarden en begrijpen. , lid 6, onder b). . A11-taak voor besturingselementen verklaringen van openbare rechtspersonen kunnen breder zijn dan die van andere entiteiten. Als
gevolg hiervan kan het uitgangspunt voor managementverantwoordelijkheden waarin jaarrekeningen worden gecontroleerd, een aantal aanvullende verantwoordelijkheden omvatten, zoals aansprakelijkheid voor het uitvoeren van transacties en gebeurtenissen in overeenstemming met wet- en regelgeving of andere
toepasselijke regelgeving. . A12 Het besluit van de accountant betreft of de jaarrekening vanuit alle materieel relevante invalshoeken overeenkomstig het desbetreffende financiële verslagleggingssysteem wordt opgesteld. De vorm van de beslissing van de accountant hangt echter af van het relevante financiële
rapportagesysteem en de toepasselijke wet- en regelgeving. De meeste systemen voor financiële verslaglegging omvatten vereisten voor de presentatie van jaarrekeningen; voor dergelijke systemen zal de opstelling van jaarrekeningen overeenkomstig het desbetreffende financiële verslagstelsel ook de presentatie
omvatten. A13 Wanneer het systeem van financiële verslaglegging een fair-looking systeem is, dat gewoonlijk op algemene doelrekeningen van toepassing is, houdt de beslissing die door de Normen wordt vereist met betrekking tot of de jaarrekening getrouw van al materieel belang wordt getoond of als zij een echt
beeld tonen. In het geval dat het systeem voor financiële verslaglegging een nalevingssysteem is, betreft de noodzakelijke beoordeling of de jaarrekening volgens het systeem vanuit alle materieel relevante invalshoeken wordt opgesteld. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, omvatten citaten die naar goeddunken van de
Accountants in de normen zijn gedaan, beide vormen van oordeel van de accountant. A14 Sommige systemen voor financiële verslaglegging kunnen in andere termen verwijzen naar de economische middelen of passiva van een actief. Deze kunnen bijvoorbeeld activa en passiva van het actief worden genoemd en het
resterende verschil tussen deze activa kan worden aangegeven als aandelen- of aandelenbelang. A15 Beschrijvende of beschrijvende informatie die in jaarrekeningen moet worden opgenomen in het toepassingsgebied van het desbetreffende financiële rapportagesysteem, kan hierin worden opgenomen met informatie
over kruisverwijzing in een ander document, zoals een administratief verslag of een risicorapport. Het opnemen van kruisverwijzingen betekent kruisverwijzingen van jaarrekeningen naar andere documenten, maar niet van andere documenten naar jaarrekeningen. het desbetreffende systeem van financiële
verslaglegging verbiedt uitdrukkelijk kruisverwijzingen wanneer beschrijvende of beschrijvende informatie kan worden gevonden, en de informatie passende kruisverwijzingen bevat, de informatie maakt deel uit van de jaarrekening. A16 Auditor is onderworpen aan relevante ethische regels, waaronder onafhankelijkheid
met betrekking tot financiële overzichtsauditcontracten. De relevante ethische code omvat meestal een audit van de jaarrekening, samen met strengere nationale regels van de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (OSHA). De A17 VGBA bevat professionele ethische basisprincipes voor de auditor bij het
uitvoeren van auditende jaarrekeningen en biedt een conceptueel kader voor de implementatie van deze principes. De basisprincipes voor de auditor om te voldoen aan de VGBA zijn: professionaliteit; integriteit; objectiviteit; competentie en onderhoud; Privacy. A18 In het geval van een controlebevel is dit in het
algemeen belang en daarom is het noodzakelijk dat de TOEZICHTHOUDER onafhankelijk is van de juridische entiteit die onderworpen is aan controle. In VGBA wordt onafhankelijkheid gedefinieerd als onafhankelijkheid in essentie en onafhankelijkheid in uiterlijk. De onafhankelijke uitvoering van de auditorder stelt de
verantwoordelijke auditor in staat om meningen te creëren zonder zich te laten leiden door de effecten die van invloed kunnen zijn op zijn of haar oordeel. Onafhankelijkheid versterkt het vermogen van de auditor om eerlijk te handelen, objectief te zijn en een professioneel-kritische houding te behouden. A19 Wet- en
regelgeving op het gebied van kwaliteitscontrole, afhankelijk van de situatie, audit bodies (Wta)/Decision control bodies (Bta)/Regulation audit bodies (VAO) of auditkantoren audit gedetailleerde regelgeving met betrekking tot assurance opdrachten (NVAK assurance). Norm 220 houdt zich bezig met de
verantwoordelijkheden van de audit-eenheid bij het onderhoud en onderhoud van het kwaliteitscontrolesysteem van de kwaliteitscontrole, paragraaf 2 van de jaarrekening voor een bepaalde periode. Wet- en regelgeving op het gebied van kwaliteitscontrole bepaalt de verantwoordelijkheden van het bepalen van beleid en
procedures om de controle-eenheid van de controle-eenheid redelijke zekerheid te bieden dat de auditeenheid en haar personeel voldoen aan relevante ethische regels, waaronder onafhankelijkheid Wta, Artikel 19/Bta, artikel 27-28/VAO, artikel 15-30, NVAK assurance, artikelen 12 en 32-56. . In standaard 220,
relevante ethische code. Deze omvatten het observeren en vragen om informatie die nodig is over informatie waaruit blijkt dat de relevante ethische code niet wordt nageleefd door leden van het commandoteam, het bepalen van passende maatregelen wanneer zij onder de aandacht van de contractpartner worden
gebracht waarin staat dat leden van het contractteam niet voldoen aan de relevante ethische regels, en tot een conclusie komen over de naleving van de onafhankelijkheidsregels die van toepassing zijn op de controlemissie. Norm 220, paragrafen 9, 10 en 11. Norm 220 is het ermee eens dat het contracteringsteam het
recht heeft om te vertrouwen op het kwaliteitscontrolesysteem van een toezichthoudende eenheid om zijn verantwoordelijkheden met betrekking tot kwaliteitscontroleprocedures die van toepassing zijn op de individuele controlemissie te vervullen, tenzij andere informatie die door de auditeenheid of andere partijen wordt
verstrekt, andere suggereert. A20 Professional-kritische organisatie omvat alert zijn op: controle-informatie die in strijd is met andere verkregen controle-informatie; informatie die de betrouwbaarheid van documenten en antwoorden op verzoeken om informatie die als controle-informatie wordt gebruikt, in twijfel roept;
situaties die wijzen op mogelijke fraude; Situaties die de noodzakelijke voorwaarden aangeven naast de aanvullende controlestudies die door de normen worden vereist. A21 Het is noodzakelijk om tijdens de controle een professioneel-kritische houding aan te nemen, bijvoorbeeld wanneer de auditor het risico van het
negeren van het volgende moet verminderen; veel generalisatie wanneer resultaten worden getrokken uit observatiewaarnemingen; het gebruik van onjuiste veronderstellingen bij het bepalen van de aard, het tijdstip en de reikwijdte van de audittaak en het evalueren van de resultaten ervan. Een professioneel-kritische
instelling is vereist voor een kritische evaluatie van A22 Audit informatie. Dit omvat het in twijfel trekken van tegenstrijdige auditinformatie, betrouwbaarheid van documenten en antwoorden op verzoeken om informatie, evenals andere informatie van management- en managementmensen. Bovendien omvatten
frauderisicofactoren en fraude bijvoorbeeld alleen geverifieerde controle-informatie voor enig materieel bedrag in de jaarrekening, rekening houdend met de voldoende en passende aard van de controle-informatie die is verkregen in het licht van de omstandigheden in het geval van één enkel document dat
fraudegevoelig is. A23 Auditor, toezeggingen en documenten kunnen als echt worden beschouwd Hij moet anders denken dan dat. De auditor moet echter rekening houden met de betrouwbaarheid van de informatie die wordt gebruikt als controle-informatie Standaard 500, Audit-informatie, paragrafen 7, 8 en 9. . Indien
de betrouwbaarheid van de informatie of tekenen van mogelijke fraude (bijvoorbeeld situaties die tijdens de controle zijn ontdekt, ertoe leiden dat de auditor ervan overtuigd is dat het document niet echt is of dat de voorwaarden in een document kunnen zijn vervalst), vereisen de normen van de auditor nader onderzoek
en bepalen welke wijzigingen of toevoegingen nodig zijn in de controlewerkzaamheden om het probleem op te lossen. Norm 240, punt 13; Norm 500, lid 11; en Standaard 505, externe goedkeuringen, paragrafen 10, 11 en 16. . A24 Van de auditor kan niet worden verwacht dat hij eerdere ervaringen met de integriteit en
integriteit van het management en de verantwoordelijken voor het management negeert. Het standpunt dat het management en de mensen die verantwoordelijk zijn voor het management eerlijk en eerlijk zijn, voldoet echter niet aan de noodzaak voor de accountant om een professioneel kritieke instelling te beschermen
of hem in staat te stellen minder dan auditinformatie over te halen om redelijke zekerheid te verkrijgen. A25 Professioneel oordeel is essentieel voor het correct uitvoeren van een audit. Dit komt omdat de interpretatie van relevante ethische vereisten en normen en de weloverwogen beslissingen die tijdens een audit
nodig zijn, niet kunnen worden genomen zonder kennis van informatie en relevante ervaringen met betrekking tot feiten en omstandigheden. Professioneel oordeel is vooral noodzakelijk met betrekking tot beslissingen over materialiteit en controlerisico; De aard, het tijdstip en de reikwijdte van de controlewerkzaamheden
die worden gebruikt om te voldoen aan de eisen van normen en het verzamelen van auditinformatie; te beoordelen of er adequate en passende controle-informatie is verkregen en of er meer moet worden gedaan om de doelstellingen van elke standaard en dus de algemene doelstellingen van de accountant te
verwezenlijken; evaluatie van de besluiten die het management heeft genomen bij de uitvoering van het huidige systeem van financiële verslaglegging aan de instelling; de redelijkheid van de ramingen die het management heeft gemaakt bij de opstelling van bijvoorbeeld jaarrekeningen, die resultaten kunnen verkrijgen
op basis van de verkregen controle-informatie. A26 Het onderscheidende kenmerk van het verwachte beroepsoordeel namens de Auditor is dat het wordt uitgevoerd door een accountant wiens opleiding, kennis en ervaring een instrument is. de nodige competenties te ontwikkelen om tot een redelijk oordeel te komen.
A27 In ieder geval is de toepassing van een beroepsoordeel gebaseerd op de feiten en voorwaarden die de accountant kent. Standaard 220 Standaard 220, zoals vereist in paragraaf 18, overleg over complexe of omstreden zaken tijdens de audit tussen zowel het contracterende team als het opdrachtteam en anderen
op het juiste niveau, zowel binnen als buiten de toezichtseenheid. helpt de auditor om weloverwogen en redelijke beslissingen te nemen. A28 De professionele rechterlijke macht kan worden beoordeeld op basis van de vraag of de verkregen beslissing een deskundige praktijk van audit- en rapportagebeginselen
weerspiegelt en of dit passend is in het licht van de feiten en voorwaarden die de accountant tot op de datum van de controleverklaring bekend heeft. A29 Tijdens de controle moet een professioneel oordeel worden toegepast. Het moet ook goed worden gedocumenteerd. In dit verband moet de auditor voldoende
auditdocumentatie opstellen, zodat een ervaren auditor die niet eerder aan de audit heeft deelgenomen, inzicht kan krijgen in de belangrijke professionele beslissingen die hij heeft genomen over belangrijke kwesties die aan het licht komen tijdens auditnorm 230, paragraaf 8. . Professioneel oordeel mag niet worden
verdedigd om beslissingen te rechtvaardigen die niet zijn bewezen in de feiten en voorwaarden van het verdrag of met adequate en passende controle-informatie. A30 Audit informatie is nodig om de beslissing en audit verklaring van de accountant te bewijzen. In deze aard worden cumulatieve en voornamelijk
controlestudies die tijdens de controle worden uitgevoerd, verkregen. Het kan echter ook informatie uit andere bronnen bevatten, zoals eerdere audits (of de auditor bepaalt of er wijzigingen zijn die verband kunnen houden met audit Standard 315, die sinds de vorige audit van kracht is geweest, materiaalafwijkingsrisico's
bepaalt en beoordeelt door inzicht in de aanwezigheid en omgeving ervan, punt 9. ) of de kwaliteitscontroleprocedures van een toezichthoudende eenheid voor acceptatie en voortzetting van klanten. Naast andere middelen binnen en buiten de entiteit zijn de administratieve verplichtingen van een entiteit een belangrijke
bron van controle-informatie. De informatie die als controle-informatie wordt gebruikt, kan ook zijn opgesteld door een deskundige die in dienst is of in dienst is van de instelling. Auditinformatie bevat zowel informatie die de beweringen van de administratie bevestigt alle informatie die dergelijke beweringen tegenspreekt.
Ook wordt in sommige gevallen het ontbreken van dergelijke informatie (bijvoorbeeld het management dat weigert de gevraagde goedkeuringen te verstrekken) gebruikt door de accountant, waardoor auditinformatie ontstaat. Het grootste deel van de besluitvorming van de auditor is betrokken bij het verkrijgen en
evalueren van auditinformatie. A31 Er is een verband tussen adequate en passende controle-informatie. Adequaat zijn is de maatstaf voor de hoeveelheid controle-informatie. De hoeveelheid vereiste auditinformatie wordt beïnvloed door de beoordeling van de afwijkingsrisico's door de auditor (hoe hoger de onderzochte
risico's, hoe meer controle-informatie nodig zal zijn), evenals de kwaliteit van de vereiste controle-informatie (hoe hoger de kwaliteit, hoe minder controle-informatie nodig kan zijn). Het verkrijgen van meer controle-informatie kan echter niet compenseren voor de slechte kwaliteit ervan. In aanmerking komen is een maat
voor de kwaliteit van de controle-informatie, d.w.z. hoe relevant en betrouwbaar de informatie is, om de resultaten waarop de accountant zijn beslissing heeft gebaseerd, te verifiëren. De betrouwbaarheid van de controle-informatie wordt beïnvloed door de bron en de aard van die hulpbron en is afhankelijk van de
individuele omstandigheden waarin deze wordt verkregen. A33 De vraag of er voldoende en passende controle-informatie is verkregen om het risico van controle tot een aanvaardbaar dieptepunt te beperken en er aldus voor te zorgen dat de accountant op basis van zijn beslissingen redelijke resultaten kan behalen, is
een vereiste van professioneel oordeel. Standaard 500 en andere relevante normen stellen aanvullende eisen en bieden verdere richtsnoeren die van toepassing zijn op het gehele verloop van de audit in verband met de overwegingen waarmee de auditor rekening houdt om voldoende controle-informatie te verkrijgen.
A34 Controlerisico is een functie van materieel belang en afwijkingsrisico's van ontdekkingsrisico's. De risicobeoordeling is gebaseerd op het uitvoeren van controlestudies om de tijdens de controle verkregen informatie en auditinformatie te verkrijgen. Risicobeoordeling is meer een professionele gerechtelijke zaak dan
een zaak die gevoelig kan worden berekend. A35 Voor de toepassing van de normen brengt het risico van controle niet het risico met zich mee dat de accountant zich uiting geeft over het feit dat de jaarrekening materiële afwijkingen bevat. Dit risico maakt meestal niet uit. Bovendien is het risico van controle technische
termijn voor het verificatieproces; de auditor verwijst niet naar bedrijfsrisico's zoals verlies van geschillen, negatieve publiciteit of andere incidenten die zich voordoen in het kader van de controle van jaarrekeningen. A36 De risico's van een materiële afwijking zijn te vinden op twee niveaus: het niveau van de jaarrekening
als geheel; en vraagniveau voor transactiestromen, rekeningsaldi en jaarrekeningen. A37 Zie de risico's van een materiële afwijking op het niveau van de jaarrekening als geheel die een diepgaande impact heeft op de jaarrekening als geheel en mogelijk van invloed kan zijn op veel claims. A38 Risico's van materiële
afwijking op het niveau van de claims worden beoordeeld om de aard, het tijdstip en de reikwijdte van verdere controlewerkzaamheden te bepalen die nodig zijn om adequate en passende controle-informatie te verkrijgen. Deze controle-informatie voorziet in een advies van de accountant over jaarrekeningen die het
risico lopen een aanvaardbaar lage audit te ondergaan. Accountants volgen verschillende benaderingen om het doel te bereiken om de risico's van een materiële afwijking te beoordelen. De auditor kan bijvoorbeeld een model gebruiken dat in wiskundige termen de algehele relatie van de componenten van het
controlerisico uitdrukt om een aanvaardbaar detectierisico te bereiken. Sommige accountants vinden een dergelijk model nuttig bij het plannen van controlewerkzaamheden. A39 Het risico van een materiële afwijking op vraagniveau bestaat uit twee componenten: natuurlijk risico en risico op interne controle. Natuurlijk
risico en intern beheerrisico zijn de risico's van het bestaan; zij bevinden zich ongeacht de controle van de jaarrekening. A40 Het natuurlijke risico voor sommige claims en sommige gerelateerde transactiestromen, rekeningsaldi en toelichtingen in jaarrekeningen is hoger dan voor andere. Dit risico kan bijvoorbeeld hoger
zijn voor rekeningen die bestaan uit complexe berekeningen of bedragen die voortvloeien uit ramingen, mits er aanzienlijke prognoseonzekerheid is. Externe omstandigheden die leiden tot bedrijfsrisico's kunnen ook van invloed zijn op het natuurlijke risico. Technologische vooruitgang kan bijvoorbeeld een bepaald
product terugbrengen naar zijn oude staat, waardoor de voorraad gevoeliger kan worden voor overwaardering. Factoren die verband houden met meervoudige of transactiestromen, rekeningsaldi en promiss promiss promiss promiss promiss promisses in jaarrekeningen kunnen ook van invloed zijn op het natuurlijke
risico in het actief en het milieu is gekoppeld aan een specifieke claim. Voorbeelden van deze factoren zijn het gebrek aan voldoende werkkapitaal om haar activiteiten te ondersteunen en de stagnerende sector, waar een groot aantal faillissementen wordt gekenmerkt. A41 Internal control risk is een functie van de
effectiviteit van het opzetten, implementeren en onderhouden van intern controlebeheer om te reageren op gedefinieerde risico's die het bereiken van de doelstellingen van het actief bij de opstelling van jaarrekeningen in gevaar brengen. Echter, hoe goed de interne controle is geïnstalleerd en geactiveerd, interne
controle kan alleen verminderen en elimineren van de risico's van materiaalafwijking als gevolg van de natuurlijke beperkingen van de interne controle zelf. Voorbeelden hiervan zijn de mogelijkheid van menselijke fouten of fouten, interne controlemaatregelen die worden omzeild door bedrog en hun oneerlijke breking
door het management. Daarom zal er altijd een aantal interne management risico's. Normen bepalen onder welke omstandigheden de auditor nodig is of onder welke omstandigheden de effectieve werking van interne controlemaatregelen moet beoordelen om de aard, het tijdstip en de reikwijdte van de in norm 330 uit te
voeren gegevensgeoriënteerde controles te bepalen, in te spelen op risico's die door de auditor zijn ingeslikt, de paragrafen 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 en 17. . A42-normen betekenen meestal een gecombineerde beoordeling van risico's van afwijking van een materiaal in plaats van individueel voor het risico van
natuurlijke risico's en interne controle. Afhankelijk van de voorkeur van controletechnieken of methoden en praktische overwegingen kan de auditor echter een afzonderlijke of uniforme schatting maken van het risico van natuurlijke risico's en interne controle. De beoordeling van de risico's van materieel belang kan in
kwantitatieve termen worden uitgedrukt, zoals percentage of niet-kwantitatieve termen. In ieder geval is het voor de accountant belangrijker om passende risicobeoordelingen te maken dan de verschillende benaderingen die hij kan volgen. A43 Standard 315 identificeert en geeft richtlijnen voor het identificeren en
beoordelen van de risico's van een materiële afwijking op het niveau van jaarrekeningen en vorderingen. A44 Voor een specifiek niveau van controlerisico is het aanvaardbare detectierisico omgekeerd evenredig met de geschatte risico's van een materiële afwijking op het niveau van claims. Hoe groter bijvoorbeeld het
risico op materiële afwijking van de auditor, aanvaardbaar en daarom zal de door de accountant vereiste audit-informatie overtuigender zijn. A45 Discovery-risico is gerelateerd aan de aard, timing en reikwijdte van de door de auditor vastgestelde controlewerkzaamheden om het risico van controle tot een aanvaardbaar
dieptepunt te beperken. Daarom is het een functie van de effectiviteit van de controlemaatregel en de uitvoering ervan door de auditor. Onderwerpen als: adequate planning; de toewijzing van het juiste personeel aan het gecontracteerde team; beroep te doen op een professioneel-kritische houding; en het toezicht op en
de evaluatie van de uitgevoerde auditstudies; helpen de effectiviteit en uitvoering van een controlemaatregel te verbeteren, terwijl de kans dat de auditor een niet-foute controlemaatregel kiest, een passende controlemaatregel verkeerd interpreteert of de bevindingen van de audit verkeerd interpreteert. A46 Standards
300 Standard 300, Planning een cont rol van jaarrekening. en 330 vereisten en geven richtlijnen voor het plannen van auditing van jaarrekeningen en het reageren op geschatte risico's via de auditor. Echter, als gevolg van de natuurlijke beperkingen van een controle, kan het risico van ontdekking alleen worden
verminderd en niet geëlimineerd. Daarom zal er altijd een zekere mate van risico op ontdekking zijn. De A47 Auditor kan het risico op ontdekking niet tot nul beperken en kan daarom geen absolute zekerheid krijgen dat de jaarrekening geen materiële afwijkingen van fraude of fouten bevat. Dit komt omdat de meeste



auditinformatie natuurlijke beperkingen heeft op basis van het feit dat de accountant overtuigend tot conclusies kwam en zijn mening vormde, in plaats van overtuigend bewijs te leveren. Natuurlijke beperkingen van de controle: de aard van de financiële verslaglegging; de aard van de controletaak; en de noodzaak om
audits uit te voeren binnen een redelijke termijn en tegen een redelijke prijs. A48 De opstelling van jaarrekeningen houdt in dat het management een beoordeling heeft gemaakt in overeenstemming met de feiten en voorwaarden van de instelling en tegelijkertijd de vereisten van het financiële verslagsysteem ten uitvoer
heeft gelegd. Bovendien omvatten veel elementen in de jaarrekening subjectieve beslissingen, beoordelingen of een zekere mate van onzekerheid, en een aantal aanvaardbare interpretaties of oordelen zijn mogelijk. Als gevolg hiervan zijn enkele elementen in de jaarrekening extra controlewerk. Dit is meestal het geval,
bijvoorbeeld met specifieke schattingen. Normen vereisen echter dat de accountant bijzondere aandacht besteedt aan de vraag of schattingen redelijk zijn in het kader van het relevante financiële verslagleggingssysteem en de daarmee verband houdende openbaarmakingen, en aan kwalitatieve aspecten van de
administratieve verwerkingspraktijken van de partij, met inbegrip van mogelijke tendenatie-indicatoren in de beslissingen van het management. Standaard 540, controle ramingen en gerelateerde nota's en Standard 700, inclusief ramingen van de reële waarde, het maken en rapporteren van een besluit over
jaarrekeningen, paragraaf 12. A49 Er zijn praktische en wettelijke beperkingen op het vermogen van de auditor om auditinformatie te verkrijgen. Zo bestaat bijvoorbeeld de mogelijkheid dat het management of andere personen niet alle door de accountant gevraagde informatie kunnen verstrekken of verband houden met
de opstelling van jaarrekeningen, al dan niet opzettelijk. Daarom is de accountant niet zeker van de volledigheid van de informatie, zelfs niet als hij controlewerkzaamheden heeft verricht om garanties te verkrijgen dat alle relevante informatie is verkregen; De zwendel kan gepaard gaan met geavanceerde en zorgvuldig
georganiseerde structuren ontworpen om ze te verbergen. Daarom is het mogelijk dat de controlestudie die wordt gebruikt om controle-informatie te verkrijgen, niet doeltreffend is geweest bij het opsporen van bijvoorbeeld een opzettelijke afwijking met co-transacties die gericht zijn op het deaphate maken van
documenten die accountants zouden kunnen doen geloven dat controle-informatie geldig is. De auditor is niet opgeleid als deskundige in het verifiëren van de echtheid van documenten, en deze bekwaamheid kan van hem worden verwacht; audit is geen officieel onderzoek naar beschuldigingen van wangedrag.
Daarom beschikt de accountant niet over bepaalde bevoegdheden die krachtens de wet worden verleend, bijvoorbeeld de bevoegdheid om oproepen te voeren die voor een dergelijk onderzoek noodzakelijk kunnen zijn. A50 De auditor kan de moeilijkheidsgraad, tijds- of kostenaspect niet als geldige basis gebruiken of
genoegen nemen met niet-overtuigde informatie om een auditmaatregel te vervullen die geen alternatief is. De juiste planning helpt om voldoende tijd en middelen beschikbaar te stellen bij het uitvoeren van de audit. De relevantie en dus de waarde van informatie neemt echter vaak af in de loop van de tijd en er moet
een evenwicht worden gezocht tussen de betrouwbaarheid en de kosten van de informatie. Dit wordt geaccepteerd in bepaalde financiële rapportagesystemen ( Voor de opstelling en presentatie van de jaarrekeningen van het IASB). De verwachting is dan ook dat de gebruikers van de jaarrekening verwachten dat de
accountant binnen een redelijke termijn en tegen redelijke kosten een advies over de jaarrekening zal vormen, rekening houdend met het feit dat het praktisch niet mogelijk is om alle beschikbare informatie te volgen of om elke zaak in detail te onderzoeken in de veronderstelling dat de informatie niet-recht of frauduleus
is. A51 Daarom is het noodzakelijk dat de audit effectief kan worden uitgevoerd; de controle-inspanningen zijn gericht op gebieden waar het grootste risico bestaat op een afwijking van materieel belang als gevolg van fraude of fouten, en dienovereenkomstig minder inspanningen leveren op andere gebieden; en maakt
gebruik van tests en andere instrumenten om populaties te onderzoeken op afwijkingen. In het licht van de in punt A51 van A52 beschreven benaderingen omvatten de normen eisen voor de planning en uitvoering van auditing en vormen zij een basis voor het bepalen en beoordelen van de risico's van de accountant op
materiële afwijking, zowel op het niveau van de jaarrekening als op het niveau van de claims, het uitvoeren van risicobeoordelingsstudies en aanverwante activiteiten; Norm 315 maakt gebruik van beoordelingen en andere instrumenten om populaties te onderzoeken op een manier die een redelijke basis biedt voor het
verkrijgen van resultaten over de populatie van de paragrafen 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Gebruik van monsters in Standaard 330, Standard 500, Standard 520, Shape Analysis en Standard 530, Control. A53 Met betrekking tot sommige claims of onderzoeksobjecten zijn bijzonder significante effecten gebaseerd op natuurlijke
beperkingen om materiële afwijkingen in het kantoor van de auditor op te sporen. Deze omvatten fraude, fraude met met name het hoger management, of fraudegerelateerde aantijgingen of het onderzoeken van voorwerpen die met medewerking te maken hebben (zie Standaard 240 voor verdere bespreking); het
bestaan en de integriteit van de betrekkingen met de aangesloten partijen (zie Standard 550 Standard 550, Verbonden partijen voor verdere bespreking); in geval van niet-naleving van wet- en regelgeving. (Zie Standaard 250 Standard 250, rekening houdend met de wet- en regelgeving ergens in de jaarrekening. (Zie
Standaard 570 Standard 570, Continuïteit. het beperken van de impact van deze natuurlijke beperkingen. A54 Vanwege de natuurlijke beperkingen van de audit bestaat het risico dat sommige materiële afwijkingen in de jaarrekening niet worden gedetecteerd, zelfs niet als de audit naar behoren is gepland en uitgevoerd
in overeenstemming met de normen. Daarom zal het later ontdekken van materiële afwijking van fraude of fouten in de jaarrekening geen aanwijzing zijn dat de jaarrekening niet wordt bevestigd in overeenstemming met de normen. De natuurlijke beperkingen van een audit rechtvaardigen echter niet de tevredenheid van
de accountant met iets minder dan overreding van auditinformatie. De naleving van de controle-kennisgeving wordt bepaald op basis van de vraag of de auditor een audit uitvoert in overeenstemming met de normen, de controlestudies die in deze omstandigheden worden uitgevoerd, of de als gevolg daarvan verkregen
auditinformatie toereikend en passend is, en de evaluatie van de controle-informatie in het licht van de algemene doelstellingen van de auditor. A55 Als geheel bieden standaarden normen voor het werk van de auditor om de algemene doelstellingen van de auditor te bereiken. De normen houden verband met zowel de
algemene verantwoordelijkheden van de accountant als de andere overwegingen van de auditor met betrekking tot de toepassing van deze verantwoordelijkheden op specifieke kwesties. A56 De omvang, de geldigheidsdatum en de zekere beperking van de toepasbaarheid van een bepaalde standaard worden
verduidelijkt in de standaard. Tenzij anders bepaald in de norm, is het de auditor toegestaan om een standaard toe te passen vóór de hier vermelde ingangsdatum. A57 Bij het uitvoeren van een audit kan van de auditor worden verlangd dat hij naast de normen ook voldoet aan de wettelijke vereisten. Normen hebben
geen invloed op de wet- en regelgeving van de gecontroleerde jaarrekening. Als dergelijke wet- en regelgeving verschilt van de normen, zal een audit die alleen in overeenstemming met deze wet- en regelgeving wordt uitgevoerd, niet automatisch voldoen aan de normen. De A58-auditor kan de controle uitvoeren in
overeenstemming met zowel de normen als de controlenormen van een bepaald rechtsgebied of een bepaald land. In dergelijke gevallen kan de auditor niet alleen voldoen aan de normen die verband houden met de audit, maar ook aanvullende controlewerkzaamheden uitvoeren om te voldoen aan de relevante normen
van dat rechtsgebied of dat land. A59-normen zijn geschikt voor overheidsopdrachten. De verantwoordelijkheden van de accountant van de publieke sector kunnen echter ook worden bepaald. controleautoriteit of verplichtingen van overheidsorganisaties die voortvloeien uit wet- en regelgeving of andere toepasselijke
regels (zoals ministeriële richtsnoeren, beleidsvereisten van de overheid of wetgevingsbesluiten) die een breder toepassingsgebied kunnen hebben dan een herziening van jaarrekeningen die overeenkomstig normen worden uitgevoerd. Deze extra verantwoordelijkheden worden niet behandeld in de normen. Deze
kunnen worden behandeld in publicaties van de International Organization of High Audit Organizations of nationale organisaties die normen stellen, of in begeleiding ontwikkeld door de overheid auditing instanties. A60 Naast doelstellingen en eisen (eisen worden gespecificeerd in normen door formulering met 'service'),
bevat een standaard ook richtlijnen in de vorm van toepassingsgerichte en andere beschrijvende teksten. Het kan ook invoerteksten bevatten die context bieden voor het begrijpen van standaard, standaard en definities. Daarom is de volledige tekst van een standaard belangrijk voor het begrijpen van de doelstellingen
die zijn uiteengezet in een standaard en voor de juiste uitvoering van de vereisten van een standaard. A61 Indien nodig, toepassing-georiënteerde en andere beschrijvende teksten omvatten verdere uitleg van de eisen van een standaard en begeleiding in de uitvoering ervan. Deze informatie kan met name bestaan uit:
nadere uitleg over wat een vereiste is of wat deze moet bevatten; bevat werkcases die onder voorwaarden kunnen worden toegepast. Hoewel een dergelijke begeleiding geen eisen in jezelf vormt, gaat het om de juiste implementatie van de vereisten van een standaard. De toepassing van vereisten en andere
toelichtingen hiervan kan ook achtergrondinformatie opleveren over kwesties die onder een standaard vallen. A62 Bijlagen maken deel uit van toepassingsgerichte en andere beschrijvende tekst. Het doel en het beoogde gebruik van een bijlage wordt vermeld in het middelste gedeelte van de desbetreffende standaard of
in de titel- of introductieparagraaf van de Appeas. A63 Inputteksten, indien nodig, het doel en de reikwijdte van de standaard, met inbegrip van de relatie met andere normen; Het doel van de bestudering van de norm; de verantwoordelijkheden van de auditor en anderen met betrekking tot het doel van het onderzoek van
de norm; De context waarin de standaard is gemaakt. De A64 A-norm kan een beschrijving bevatten van de betekenissen die aan bepaalde termen voor de toepassing van de normen worden gegeven in een afzonderlijke sectie onder Definities. Deze worden verstrekt om een consistente implementatie en interpretatie
van normen te bevorderen. er is ook geen vooringenomenheid voor definities die zijn voorbereid op wetten, voorschriften of andere regels. Tenzij anders aangegeven, betekenen deze termen hetzelfde voor alle standaarden. Het woordenboek bevat een volledige lijst met termen die zijn gedefinieerd in Standaarden. Het
bevat ook een gemeenschappelijke en consistente opmerking en beschrijvingen van andere termen in standaarden ter bevordering van vertaling. A65 Waar nodig zullen toepassingsgerichte en andere beschrijvende teksten van een standaard aanvullende overwegingen bevatten, met name met betrekking tot audits van
kleine entiteiten en organisaties in de publieke sector. In het geval dat dergelijke activa worden gecontroleerd, zijn deze aanvullende overwegingen een instrument voor de uitvoering van de vereisten van de standaard. Het implementeren van normen en het voldoen aan de eisen van de normen beperkt of vermindert
echter de verantwoordelijkheid van de auditor niet. A66 In het kader van aanvullende overwegingen voor audits van kleine activa betekent een kleine entiteit gewoonlijk een entiteit die kwalitatieve kenmerken vertoont, zoals: een kleine concentratie van eigendom en beheer van individuen (meestal één individu - ofwel
een echte persoon of een andere onderneming die eigendom is van de entiteit, mits de eigenaar relevante kwalitatieve kenmerken heeft); en een of meer van de volgende handelingen: eenvoudige en eenvoudige handelingen; eenvoudig beheer; een klein aantal productlijnen en een beperkt aantal producten; een klein
aantal interne controlemaatregelen; beperkt beheersniveau dat verantwoordelijk is voor een brede groep interne controlemaatregelen; of zeer weinig personeel, de meeste van hen hebben een breed scala aan taken. Deze kwalitatieve kenmerken zijn niet gedetailleerd, ze zijn niet alleen gerelateerd aan kleine entiteiten,
en kleine entiteiten hebben niet noodzakelijkerwijs al deze functies. A67 Kwesties die specifiek zijn voor kleine entiteiten in standaarden zijn voornamelijk ontwikkeld met niet-aangeworven activa in het achterhoofd. Sommige overwegingen kunnen echter nuttig zijn bij het controleren van kleine beursgenoteerde entiteiten.
A68 Standards, als eigenaar-directeur, betekent de eigenaar van een kleinere entiteit die betrokken is bij het beheer van het actief elke dag. A69 Elke standaard bevat een of meer doelen die vereisten koppelen aan de algemene doelstellingen van de auditor. De doelstellingen van de individuele normen dienen om de
aandacht van de auditor te vestigen op het gewenste resultaat van de standaard en zijn ook specifiek genoeg om de auditor te helpen: wat moet worden bereikt en een handige manier om dit te bereiken; en bepalen of onder bepaalde voorwaarden van de controle verder moet worden gewerkt aan het bereiken van de
doelstellingen. De A70 Targets zijn het 11e jaar van deze standaard. Net als bij de algemene doelstellingen van de auditor hangt het vermogen om een individueel doel te bereiken af van de natuurlijke beperkingen van auditing. Bij het gebruik van A71-doelstellingen moet de auditor rekening houden met de relaties
tussen normen. Dit komt omdat de normen in sommige gevallen, zoals uiteengezet in paragraaf A55, verband houden met algemene verantwoordelijkheden en in sommige gevallen met de toepassing van deze verantwoordelijkheden op bepaalde kwesties. Deze standaard vereist bijvoorbeeld dat een accountant een
professioneel-kritische instelling inhuurt; dit is noodzakelijk in alle aspecten van het plannen en uitvoeren van een controle, maar het wordt niet herhaald als een vereiste van elke standaard. Op een gedetailleerder niveau bevatten de normen 315 en 330 doelstellingen en vereisten voor de verantwoordelijkheden van de
auditor om respectievelijk de risico's van een materiële afwijking te identificeren en te beoordelen, en om verdere auditstudies op te stellen en uit te voeren die reageren op de beoordeelde risico's; deze doelstellingen en vereisten zullen tijdens de controle van toepassing zijn. Een standaard die bepaalde aspecten van de
audit bestrijkt (bijvoorbeeld standaard 540) kan aan de orde komen hoe de doelstellingen en vereisten van normen zoals Standaard 315 en Standard 330 van toepassing moeten zijn op het met standaard bedekte onderwerp, maar niet herhaaldelijk. Daarom zal de accountant, overeenkomstig het in norm 540
uiteengezettende doel, rekening houden met de doeleinden en vereisten van andere relevante normen. A72 De vereisten van de normen zijn erop gericht de algemene doelstellingen van de accountant te bereiken door ervoor te zorgen dat de auditor de doelstellingen van de normen bereikt. Daarom is de correcte
uitvoering van de normen van de auditor een adequate basis voor de auditor om de doelstellingen te bereiken. Aangezien de voorwaarden voor controleopdrachten echter sterk uiteenlopen en niet kunnen worden verwacht in normen voor al deze voorwaarden, is de auditor verantwoordelijk voor het bepalen van de
controlewerkzaamheden die nodig zijn om aan de vereisten van de normen te voldoen en de doelstellingen te bereiken. Volgens de voorwaarden van een contract kan het De auditor vereist ook aanvullende controlewerkzaamheden die door de normen nodig zijn om de doelstellingen van de normen te bereiken. A73 De
auditor moet deze doelstellingen gebruiken om te beoordelen of er in het kader van de doelstellingen van de auditor adequate en passende controle-informatie is verkregen. Indien de controleur derhalve tot de conclusie komt dat de controle-informatie niet toereikend en passend is, kan de controleur een of meer van de
volgende benaderingen volgen om aan de eisen van lid 21, onder b), te voldoen: om te beoordelen of of er meer controle-informatie beschikbaar is in overeenstemming met andere normen; de werkzaamheden ter uitvoering van een of meer voorwaarden te verlengen; of het verrichten van andere activiteiten die de
auditor noodzakelijk acht. Indien een van de bovenstaanden onder deze omstandigheden niet van toepassing of haalbaar zal zijn, zal de accountant niet in staat zijn om voldoende en passende controle-informatie te verkrijgen en is hij volgens normen verplicht om de impact op de controle-kennisgeving of de
mogelijkheid om het contract te voltooien te bepalen. A74 In sommige gevallen is het mogelijk dat een standaard (en dus alle eisen daarin) niet relevant zijn in de omstandigheden. Als een entiteit bijvoorbeeld geen interne auditfunctie heeft, mag niets in Standaard 610-standaard 610 de activiteiten van interne auditors
gebruiken. Gerelateerde. A75 mei bevatten een verwante Standaard voorwaardelijke eisen. Deze eis is van toepassing wanneer de voorgeschreven voorwaarden van kracht zijn en aan de situatie is voldaan. In het algemeen zal de voorwaardelijke aard van een vereiste duidelijk of impliciet zijn. Voorbeelden: Wanneer de
standaarddekking van 705 wordt beperkt, vormen de verplichting om de voorziening van de accountant aan te passen, gerechtelijke aanpassingen van de controle-kennisgeving van de onafhankelijke accountant, lid 13 een duidelijke voorwaardelijke eis; het communiceren van significante tekortkomingen in de interne
controle die tijdens de controle zijn geconstateerd aan de personen die verantwoordelijk zijn voor beheersnorm 265, het communiceren van tekortkomingen in de interne controle aan de personen en het management die het meest door governance worden getroffen, paragraaf 9, de noodzaak om adequate en passende
auditinformatie te verkrijgen met betrekking tot het bestaan van dergelijke detectietekortkomingen en de presentatie en uitleg van segmentinformatie overeenkomstig het relevante financiële verslagsysteem Standard 501, Audit-informatie – Bijzondere overwegingen voor geselecteerde elementen Lid impliciete
voorwaardelijke vereisten zullen optreden als dit systeem een dergelijke verklaring vereist of toestaat. In sommige gevallen kan een vereiste voorwaardelijk worden gedefinieerd volgens de toepasselijke wet- en regelgeving. Indien dit mogelijk is, kan de accountant bijvoorbeeld, indien mogelijk in overeenstemming met de
toepasselijke wet- en regelgeving, worden gevraagd het inspectiebevel terug te sturen of actie te ondernemen, tenzij dit bij wet of regelgeving verboden is. Afhankelijk van het rechtsgebied kan de toestemming of het verbod op grond van wet- en regelgeving open of versluierd zijn. A76 Standard 230 bepaalt
documentatievereisten voor uitzonderlijke omstandigheden waarin de auditor afwijkt van de desbetreffende vereiste norm 230, paragraaf 12. . Normen vereisen geen vereiste die niet relevant is in auditomstandigheden. A77 De vraag of een doel is bereikt, is een beroepskwestie van de accountant. Bij deze beoordeling
zal rekening worden gehouden met de bevindingen van auditstudies die zijn uitgevoerd in overeenstemming met de behoeften van de normen, met de beoordeling van de accountant dat adequate en passende controle-informatie is ontvangen en of er onder bepaalde voorwaarden van de controle behoefte is aan meer
om de doelstellingen van de normen te bereiken. Als gevolg hiervan zijn situaties die kunnen leiden tot het niet bereiken van een doel: de auditor ervan weerhouden te voldoen aan de relevante eisen van een standaard; bijvoorbeeld om ervoor te zorgen of de accountants in de praktijk te brengen om extra
controlewerkzaamheden uit te voeren of om aanvullende controle-informatie te krijgen die nodig is om doelstellingen te gebruiken, vanwege een beperking van de bestaande controle-informatie. De A78-auditdocumentatie voldoet aan de standaard 230-vereisten en speciale documentatievereisten van andere relevante
normen en biedt auditinformatie op basis van een conclusie van de auditor om hun algemene doelstellingen te bereiken. Hoewel de auditor niet individueel hoeft te documenteren dat individuele doelstellingen zijn bereikt (bijvoorbeeld op een checklist), heeft het documenteren van het niet bereiken van een doel in de
beoordeling van de auditor of het niet bereiken van een doel de auditor ervan weerhouden zijn algemene doelstellingen te bereiken. Bereiken.
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