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Programma

• Opzet, inhoud en voorwaarden: Jan Pasmooij

• De controle-aanpak ondersteund door Pack: Hans Gortemaker

• Gebruik van Pack (Demo): Gerard van IJzendoorn

• Overdracht van NEMACC aan NBA
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Pack PE-KE v4.0 / NBA-2018

• Ontwikkeld door CNCC en IBR

• Ondersteunt de controle van kleinere entiteiten (KE)

• Gratis beschikbaar voor leden NBA via NBA-site (beveiligd deel)

• Aangepast door NEMACC voor NBA-situatie

• NBA gaat er vanuit dat de gebruiker de NBA-opleiding Pack volgt
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Doelstelling / uitgangspunten Pack

• Ondersteunt en faciliteert een gestructureerde benadering van de controle-

aanpak conform de Standaarden

• Richt zich op de vier fasen van de controle-aanpak

• Is gebaseerd op MS Office (Excel, PowerPoint, Word)

• Bestaat uit:

• Gebruikershandleiding

• Interactieve controle-aanpak met links naar opgenomen tools

• Verwijzing naar de relevante Standaarden en vaktechnische hulpmiddelen
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Doelstelling / uitgangspunten NBA versie

• Gaat uit van de HRA 2018

• Waar relevant aangepast aan de NL-situatie

• Cijferanalyse(s) gebaseerd op Belgische rekeningschema, maar

RGS-conversiemodule beschikbaar voor NL-invoer

• Soorten tools (hulpmiddelen):

• Structurerende tools (essentieel in het controleproces)

• Andere tools (nuttig in het controleproces)
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Verantwoordelijkheid accountant

• Accountant is verantwoordelijk voor het gebruik (professionele oordeelsvorming)

• Veronderstelt kennis van de VGBA, ViO en de Standaarden

• Gebruik mede afhankelijk van de typologie van een KE

• Gebruik van Pack vrijwaart de accountant niet van een vorm van kwaliteitstoetsing

• Op zich geen volledig controledossier

• Gebruik is gratis, wel formeel akkoord gaan met gebruiksvoorwaarden

• NBA gaat er vanuit dat de gebruiker de NBA-opleiding Pack volgt

• Geen helpdesk
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Administratie klant RGS Conversiemodule Pack: Cijferanalyses

1 432

RGS Conversiemodule / processtappen

Grootboeksaldi op basis van RGS Referentiecodes
(2.0, 3.0 of 3.1)

Controleoverzicht conversie RGS / Belgische rekeningen

Invoerbestand Pack

1

2

3

4

Export saldi NL grootboek op basis van RGS Referentiecodes (niveau 4)

Invoer saldi grootboek op basis van RGS Referentiecodes in de RGS Conversiemodule

Conversie van saldi grootboekrekeningen op basis van RGS naar Belgische grootboekrekeningnummers

Invoer saldi op basis van Belgische grootboekrekeningnummers in Pack
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Controle-aanpak ondersteund door Pack

Hans Gortemaker
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Cijfer-
analyses

Risico’s op een afwijking
van materieel belang

identificeren en
inschatten door inzicht te
verwerven in de entiteit

en haar omgeving

Opdracht-
aanvaarding

en
-continuering

Opdracht-
bevesti-

ging

Kern
van de
te
volgen
stappen
van de
controle

Planning van
een controle

Controle-
informatie

Rapporteren
over de

jaarrekening

Focus op
bepaalde
aspecten
van de
aanpak

COSsen
van toepassing
op specifieke

gevallen

COS 510
Initiële controle-

opdrachten
Beginsaldi
COS 600
Bijzondere

overwegingen-
Controles van de

financiële
overzichten van

een groep
COS 610

Gebruik van de
werkzaamheden
van de interne
accountants
COS 620

Gebruikmaken van
de werkzaamheden

van een door de
accountant

ingeschakelde
deskundige
COS 701

Communiceren van
kernpunten van de

controleOverige
toepasselijke
standaarden

Systeem-
gerichte

controles

Gegevens-
gerichte

controles

Controlewerk-
zaamheden
uitgevoerd

naar
aanleiding

van de risico-
inschatting

Algehele
controle-

aanpak en
controleplan

Kwaliteitsbeheersing voor een controle van financiële overzichten COS 220
Controledocumentatie COS 230
Verantwoordelijkheden van de accountant met betrekking tot fraude in het kader van een controle van financiële overzichten COS 240
Het in aanmerking nemen van wet- en regelgeving bij een controle van financiële overzichten COS 250
Communicatie met de met governance belaste personen COS 260
Meedelen van tekortkomingen in de interne beheersing aan de met governance belaste personen en het management COS 265
Materialiteit bij de planning en de uitvoering van een controle COS 320
Overwegingen met betrekking tot controles van entiteiten die gebruikmaken van een serviceorganisatie COS 402
Verbonden partijen COS 550
Continuïteit COS 570

Algehele doelstellingen van de accountant, alsmede het uitvoeren van de controle overeenkomstig de Standaarden COS 200

Fases
van de
opdracht

Opdrachtaanvaarding en
-continuering

Het onderkennen en inschatten van
de risico’s op een afwijking van

materieel belang & Planning

1

Inspelen op de ingeschatte risico’s
& verkrijgen van controle-informatie

Controlebevindingen &
rapportering

COS 300

Controle-
programma

Toegang tot de tools
Fase 2

2 3 4

TE VOLGEN STAPPEN VAN DE CONTROLE VAN DE JAARREKENING VAN KLEINE ENTITEITEN

Pack PE-KE v4.0 NBA-2018
PACK PE-KE v4.0

NBA-2018

COS 520 Beoordeling
van de

schattingen
COS 540

Steekproeven
bij een controle

COS 530

Externe
bevestigingen

COS 505

Schriftelijke
bevestigingen

COS 580

COS 500

COS 330

Toegang tot de tools
Fase 3

Toegang tot de tools
Fase 4

Toegang tot de tools
Fase 1

COS 700

Vergelijkende
cijfers

COS 710

Gebeurtenissen
na de

einddatum van
de

verslagperiode

COS 560

Aanpassing van
het oordeel en
paragraaf ter

benadrukking van
bepaalde

aangelegenheden

COS 705

COS 315COS 210
COS 501

COS 706

Evaluatie van
de afwijkingen

COS 450

Toegang tot het schema dat de op risico’s gebaseerde aanpak weergeeft

Het Pack PE-KE v4.0 NBA-
2018 bevat de  NV COS zoals
opgenomen in de HRA 2018.
Deze standaarden zijn meestal
bruikbaar voor de
jaarrekening 2018. Vanaf
boekjaar 2019 zijn er i.v.m. NV
NOCLAR enkele
vernieuwingen.

Andere
verplichtingen

COS 720
• Controle van het

bestuursverslag
• Witwassen
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Tools van het Pack PE-KE

A. STRUCTURERENDE TOOLS

Checklist opdrachtaanvaarding

B. ANDERE TOOLS

Brief aan de voorganger

Opdrachtbrief

Brief omtrent de toegang tot de werkdocumenten van de voorganger

Onafhankelijkheidsverklaring

B 1.1

B 1.4

B 1.2

B 1.3

A 1.1 Word

Word

Word

Word

Word

BESTANDS-
TYPE

BESTANDS-
TYPE

Start-
pagina

Einde

OPDRACHTAANVAARDING EN -CONTINUERING

De doelstelling van deze fase is het beoordelen van de haalbaarheid van de opdracht met betrekking tot:

• de specifieke kenmerken van de entiteit;

• de structuur van het kantoor van de accountant en van zijn netwerk;

• de naleving van de fundamentele beginselen voor goed gedrag en onafhankelijkheid.

FASE 1

PACK PE-KE v4.0 2018
NBA-2018
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Communicatie met de met governance belaste personen COS 260
Meedelen van tekortkomingen in de interne beheersing aan de met governance belaste personen en het management COS 265
Materialiteit bij de planning en de uitvoering van een controle COS 320
Overwegingen met betrekking tot controles van entiteiten die gebruikmaken van een serviceorganisatie COS 402
Verbonden partijen COS 550
Continuïteit COS 570

Algehele doelstellingen van de accountant, alsmede het uitvoeren van de controle overeenkomstig de Standaarden COS 200
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TE VOLGEN STAPPEN VAN DE CONTROLE VAN DE JAARREKENING VAN KLEINE ENTITEITEN
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COS 530

Externe
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COS 505
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Toegang tot het schema dat de op risico’s gebaseerde aanpak weergeeft

Het Pack PE-KE v4.0 NBA-
2018 bevat de  NV COS zoals
opgenomen in de HRA 2018.
Deze standaarden zijn meestal
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Schema 1 : op risico’s gebaseerde benadering

OP HET NIVEAU VAN DE JAARREKENING ALS
GEHEEL

OP HET NIVEAU VAN DE BEWERINGEN INZAKE DE
REKENINGEN EN DE VAN MATERIEEL BELANG ZIJNDE

CYCLI

Inzicht in de entiteit en haar omgeving, met inbegrip van de interne beheersing, om de risico’s op een afwijking van
materieel belang op het niveau van de jaarrekening en de beweringen te onderkennen en in te schatten

RISICO’S OP EEN AFWIJKING VAN MATERIEEL
BELANG « VAN DIEPGAANDE INVLOED »

AANPASSEN VAN DE ALGEHELE
CONTROLEAANPAK

Verbonden aan de economische en controle-omgeving van
de entiteit

Verbonden aan de inherente risico’s en de relevante interne
beheersingsmaatregelen inzake de rekeningen en de van materieel

belang zijnde cycli

RISICO’S OP EEN AFWIJKING VAN MATERIEEL BELANG OP
DE BEWERINGEN

OPZET VAN CONTROLEWERKZAAMHEDEN
TENEINDE IN TE SPELEN OP DE RISICO’S

Vanuit de jaarrekening
(voorlopige cijferanalyse)

- Oriëntering van de werkzaamheden
- Tijdsfasering / onvoorzienbaarheid
- Samenstelling / niveau / toezicht op het team

Cf. schema 2:

A2.1 – Voorafgaande cijferanalyse

A2.2 – Algehele controleaanpak en controleplan

O
N

DE
RK

EN
N

EN
EN

IN
SC

HA
TT
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EL

EN
O

P
TO

O
LS

A2.3 – Materialiteitsniveaus en uitvoeringsmaterialiteit

A2.4 – Matrixanalyse van de risico’s

Einde
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Schema 2:
Opzet van controlewerkzaamheden voor de van materieel belang zijnde cycli en rekeningen

Kan, om in te spelen op de inherente risico’s, voldoende en geschikte controle-informatie verkregen
worden louter door gegevensgerichte controles?

Bestaan er voor de audit relevante interne
beheersingsmaatregelen?

Bestaan er voor de audit relevante interne
beheersingsmaatregelen?

JA NEE

Is het efficiënter om te steunen op de interne
beheersingsmaatregelen om de risico’s en/of de

gegevensgerichte controles te reduceren?

JA

Inschatten van de opzet en het uitvoeren van interne beheersingsmaatregelenInschatten van de opzet en het uitvoeren van interne beheersingsmaatregelen

JA

JA

Zijn de opzet en het uitvoeren van de interne
beheersingsmaatregelen voldoende

Zijn de opzet en het uitvoeren van de interne
beheersingsmaatregelen voldoende

Toetsen van de effectiviteit van de geselecteerde relevante interne beheersingsmaatregelen  (test of control)Toetsen van de effectiviteit van de geselecteerde relevante interne beheersingsmaatregelen  (test of control)

Effectiviteit bevestigd? Effectiviteit bevestigd?

Impact op het
oordeel

NEE

NEE

NEE

Inschatten van het risico op een afwijking van materieel belang + impact op de opzet van de
gegevensgerichte controles (detailcontrole + gegevensgerichte cijferanalyses)

JA

JA

JA

JA

NEE

NEE

NEE

NEE

Voor de « hoge inherente risico’s die een bijzonder controleproces vereisen », zijnde de « significante risico’s » - bijzonder proces (cf. ISA 315.27 tot 29)

Als van materieel belang zijnde afwijkingen inzake interne beheersing: communicatie aan
het management
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Tools van het Pack PE-KE

A. STRUCTURERENDE TOOLS

Voorlopige cijferanalyse

Materialiteitsniveaus en uitvoeringsmaterialiteit

A 2.1

A 2.3

Excel

Excel

Start-
pagina

Einde

BESTANDS-
TYPE

Algehele controleaanpak en controleplanA 2.2 Excel
Inschakeling

macro's

HET ONDERKENNEN EN INSCHATTEN VAN DE RISICO'S VAN EEN
AFWIJKING VAN MATERIEEL BELANG & PLANNINGFASE 2

De doelstelling van deze fase is het verkrijgen van een grondig inzicht in de entiteit, met inbegrip van haar interne
beheersing met het oog op het onderkennen en inschatten van de risico's op een afwijking van materieel belang op het
niveau van de jaarrekening en de beweringen. Het vaststellen van de algehele controleaanpak en het ontwikkelen van een
controleprogramma, waarbij de nadruk wordt gelegd op het verband tussen de onderkende risico's op een afwijking van
materieel belang, via beweringen, en de voorziene controlewerkzaamheden. De accountant bepaalt de aard, tijdsfasering en
omvang van de controlewerkzaamheden (zowel voor wat de systeemgerichte als gegevensgerichte controles betreft).

A
2.4.1

B. ANDERE TOOLS BESTANDS-
TYPE

B 2.2

A 2.4 Matrixanalyse van de risico’s Excel

B 2.4 Steekproeven Excel

Excel
Inschakeling

macro's

Systeemgerichte controles

Communicatie COS 260A 2.5 Word

B 2.5 Vragenlijst  IT Excel

B 2.6 Hulpmiddel bepalen significante risico’s Excel

PACK PE-KE v4.0 2018
NBA-2018
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Kwaliteitsbeheersing voor een controle van financiële overzichten COS 220
Controledocumentatie COS 230
Verantwoordelijkheden van de accountant met betrekking tot fraude in het kader van een controle van financiële overzichten COS 240
Het in aanmerking nemen van wet- en regelgeving bij een controle van financiële overzichten COS 250
Communicatie met de met governance belaste personen COS 260
Meedelen van tekortkomingen in de interne beheersing aan de met governance belaste personen en het management COS 265
Materialiteit bij de planning en de uitvoering van een controle COS 320
Overwegingen met betrekking tot controles van entiteiten die gebruikmaken van een serviceorganisatie COS 402
Verbonden partijen COS 550
Continuïteit COS 570

Algehele doelstellingen van de accountant, alsmede het uitvoeren van de controle overeenkomstig de Standaarden COS 200

Fases
van de
opdracht

Opdrachtaanvaarding en
-continuering

Het onderkennen en inschatten van
de risico’s op een afwijking van

materieel belang & Planning

1

Inspelen op de ingeschatte risico’s
& verkrijgen van controle-informatie

Controlebevindingen &
rapportering

COS 300

Controle-
programma

Toegang tot de tools
Fase 2

2 3 4

TE VOLGEN STAPPEN VAN DE CONTROLE VAN DE JAARREKENING VAN KLEINE ENTITEITEN
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NBA-2018
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schattingen
COS 540

Steekproeven
bij een controle

COS 530

Externe
bevestigingen

COS 505

Schriftelijke
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COS 500

COS 330
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COS 315COS 210
COS 501

COS 706

Evaluatie van
de afwijkingen

COS 450

Toegang tot het schema dat de op risico’s gebaseerde aanpak weergeeft

Het Pack PE-KE v4.0 NBA-
2018 bevat de  NV COS zoals
opgenomen in de HRA 2018.
Deze standaarden zijn meestal
bruikbaar voor de
jaarrekening 2018. Vanaf
boekjaar 2019 zijn er i.v.m. NV
NOCLAR enkele
vernieuwingen.

Andere
verplichtingen

COS 720
• Controle van het
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• Witwassen
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Tools van het Pack PE-KE

A. STRUCTURERENDE TOOLS

Spreadsheets van de veranderingen per cyclus, verkorte
balans en resultatenrekening en ratio's

A 3.1 Excel

B. ANDERE TOOLS

De doelstelling van deze fase is het door de accountant inspelen op de eerder ingeschatte risico’s door het uitvoeren van de
noodzakelijke controlewerkzaamheden (toetsing van de interne beheersingsmaatregelen en gegevensgerichte controles) die
de accountant redelijke mate van zekerheid verschaffen dat de jaarrekening geen afwijking van materieel belang bevat

Start-
pagina

Einde

BESTANDS
TYPE

BESTANDS
-TYPE

Inschakeling
macro's

INSPELEN OP DE INGESCHATTE RISICO’S & VERKRIJGEN VAN
CONTROLE-INFORMATIEFASE 3

PACK PE-KE v4.0 2018
NBA-2018

B 3.1.1.2

Word

Excel

Excel

Word

B 3.1.1.3

B 3.2.1

B 3.2.2

B 3.1.1.6

Saldobevestiging debiteuren

Overzicht saldobevestigingen crediteuren

Standaard bankverklaring

Word

Saldobevestiging crediteuren

Overzicht saldobevestigingen debiteuren

Word

B 3.3 Vragenlijst ter ondersteuning bij de fysieke voorraadopname

ExcelWerkdocumentenB 3.4

ExcelB 3.5 Analyse van de voorraadwaardering
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Kwaliteitsbeheersing voor een controle van financiële overzichten COS 220
Controledocumentatie COS 230
Verantwoordelijkheden van de accountant met betrekking tot fraude in het kader van een controle van financiële overzichten COS 240
Het in aanmerking nemen van wet- en regelgeving bij een controle van financiële overzichten COS 250
Communicatie met de met governance belaste personen COS 260
Meedelen van tekortkomingen in de interne beheersing aan de met governance belaste personen en het management COS 265
Materialiteit bij de planning en de uitvoering van een controle COS 320
Overwegingen met betrekking tot controles van entiteiten die gebruikmaken van een serviceorganisatie COS 402
Verbonden partijen COS 550
Continuïteit COS 570

Algehele doelstellingen van de accountant, alsmede het uitvoeren van de controle overeenkomstig de Standaarden COS 200

Fases
van de
opdracht

Opdrachtaanvaarding en
-continuering

Het onderkennen en inschatten van
de risico’s op een afwijking van

materieel belang & Planning

1

Inspelen op de ingeschatte risico’s
& verkrijgen van controle-informatie

Controlebevindingen &
rapportering

COS 300

Controle-
programma

Toegang tot de tools
Fase 2

2 3 4

TE VOLGEN STAPPEN VAN DE CONTROLE VAN DE JAARREKENING VAN KLEINE ENTITEITEN

Pack PE-KE v4.0 NBA-2018
PACK PE-KE v4.0

NBA-2018

COS 520 Beoordeling
van de

schattingen
COS 540

Steekproeven
bij een controle

COS 530

Externe
bevestigingen

COS 505

Schriftelijke
bevestigingen

COS 580

COS 500

COS 330

Toegang tot de tools
Fase 3

Toegang tot de tools
Fase 4

Toegang tot de tools
Fase 1

COS 700

Vergelijkende
cijfers

COS 710

Gebeurtenissen
na de

einddatum van
de

verslagperiode

COS 560

Aanpassing van
het oordeel en
paragraaf ter

benadrukking van
bepaalde

aangelegenheden

COS 705

COS 315COS 210
COS 501

COS 706

Evaluatie van
de afwijkingen

COS 450

Toegang tot het schema dat de op risico’s gebaseerde aanpak weergeeft

Het Pack PE-KE v4.0 NBA-
2018 bevat de  NV COS zoals
opgenomen in de HRA 2018.
Deze standaarden zijn meestal
bruikbaar voor de
jaarrekening 2018. Vanaf
boekjaar 2019 zijn er i.v.m. NV
NOCLAR enkele
vernieuwingen.

Andere
verplichtingen

COS 720
• Controle van het

bestuursverslag
• Witwassen
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Terug



Tools van het Pack PE-KE

A. STRUCTURERENDE TOOLS

B. ANDERE TOOLS

B 4.4

Memorandum over de controle van de jaarrekening

Afsluitend memorandumA 4.2

B 4.3

Schriftelijke bevestiging bij de jaarrekening (LOR) Word

Excel

Word

Start-
pagina

Einde

BESTANDS-
TYPE

SYNTHESE VAN DE OPDRACHT EN FORMULERING VAN HET OORDEELFASE 4

De doelstelling van deze fase is de oordeelsvorming en het samenvatten van de conclusies en bevindingen van de
werkzaamheden van de accountant op basis van de verkregen informatie en meer bepaald de resultaten van de
systeemgerichte en gegevensgerichte controles.

BESTANDS-
TYPE

A 4.1 Vragenlijst einde van de opdracht

Word

Word

Voorbeeld controleverklaringen

B 4.5

B 4.6

Managementletter

Excel

A 4.3 Communicatie COS 260

Vragenlijst voor afgifte controleverklaringB 4.2

PACK PE-KE v4.0 2018
NBA-2018

Word

Word

B 4.6.1

B 4.6.2

Model controleverklaring anders dan OOB, vereniging of stichting

Model controleverklaring voor vereniging of stichting

Word

Word
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