
 

 

 
 
Overzicht aanpassingen ten opzichte van gedrukte bundel HRA deel 3 
(2011) 
 
 
Sectie I Voorbeeldbrieven 
• In voorbeeldbrief 1.1.1 is in de paragraaf “Opdracht”, tweede alinea, het eind van de 

voorlaatste volzin verbeterd in: “…., en of de in artikel 2:392 lid 1 onderdelen b tot en met h 
BW vereiste gegevens zijn toegevoegd.“ (analoog verbeterd in voorbeeldbrief 1.1.2). 

 
• In voorbeeldbrief 1.1.1 is in de paragraaf “Opdracht” de derde alinea verwijderd om een 

doublure te vermijden. 
 
• In voorbeeldbrief 1.1.1 is in de paragraaf “Verantwoordelijkheid accountant”, de start van de 

tweede volzin verbeterd in: “Dit vereist …”. (analoog verbeterd in voorbeeldbrief 1.1.2). 
 
• In voorbeeldbrief 1.1.1. is in de paragraaf “Verantwoordelijkheid van het bestuur”, de tekst 

achter de eerste bullet verbeterd in: 
 

“het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, 
alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW 
[Optioneel: Indien de verantwoordelijkheid voor de jaarrekening conform IFRS is, dient de tekst als 
volgt te luiden: het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer 
te geven in overeenstemming met International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen 
de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 BW, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag in 
overeenstemming met titel 9 Boek 2 BW]” (analoog verbeterd in voorbeeldbrief 1.1.2). 

 
• In voorbeeldbrief 1.1.1 is in de paragraaf “Fraude” de eerste alinea en de eerste volzin van 

de tweede alinea verbeterd in: 
 

“De primaire verantwoordelijkheid voor het voorkomen en ontdekken van fraude berust bij zowel het 
toezichthoudend orgaan als het bestuur van de vennootschap. De accountant is niet verantwoordelijk 
en aansprakelijk voor de preventie van fraude. 
Door de kenmerken van fraude, vooral wanneer gebruik wordt gemaakt van verhulling door 
samenspanning en vervalste documentatie, kan een controle, ook al is die opgezet en uitgevoerd in 
overeenstemming met algemeen aanvaarde controlestandaarden, een fraude van materieel belang niet 
ontdekken. 
Daar onze controle is opgezet om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de jaarrekening 
als geheel geen afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten, richt onze 
controleopdracht zich niet specifiek op het ontdekken van fraude.” (analoog verbeterd in 
voorbeeldbrief 1.1.2). 

 
• In voorbeeldbrief1.1.1, paragraaf “Inzage in onze dossiers door toezichthouders en andere 

instanties” is in de tweede alinea, in de voorlaatste volzin (over de Belastingdienst) de 
schuine streep verwijderd. In de laatste volzin de spaties voor en na de schuine streep 
verwijderd en is Belastingdienst nu met een hoofdletter geschreven. 

 
• In voorbeeldbrief 1.1.1 is in de paragraaf “Inzage in onze dossiers door toezichthouders en 

andere instanties” de laatste alinea verbeterd in: 
 

“Mocht u in een concrete situatie uw instemming onthouden, dan zullen wij op grond van onze 
gedragsregels de redenen nagaan waarom u uw instemming niet geeft.” (analoog verbeterd in 
voorbeeldbrief 1.1.2).  

 
 
 



 

 

 
• In voorbeeldbrief 1.4 is in de paragrafen “Opdracht” en “Beroepsvoorschriften” de titel van 

Standaard 4410 verbeterd in: “Opdrachten tot het samenstellen van financiële overzichten”. 
 
• In voorbeeldbrief 1.5 is in de paragraaf Verantwoordelijkheid van het bestuur” het begin van 

de eerste volzin verbeterd in: “Wij vestigen er de aandacht op dat het bestuur 
verantwoordelijk is ...” 

 
• In voorbeeldbrieven 3.1, 3.2 en 3.3 ‘Toestemming openbaarmaking controleverklaring’ is in  

de alinea over wat te doen bij een eventuele noodzakelijke aanpassing van de jaarrekening 
vóór de Algemene Vergadering van Aandeelhouders het woord “openbaar” komen te 
vervallen. 
 

• In voorbeeldbrieven 3.1, 3.2 en 3.3 bij de volzin die de accordering van de accountant met 
openbaarmaking van de controleverklaring behandelt een voetnoot toegevoegd: 

 
“Toestemming tot openbaarmaking van de verklaring bij publicatiestukken van een middelgrote entiteit 
kan slechts gegeven worden nadat is vastgesteld dat de wettelijke vrijstellingen juist zijn toegepast.” 

 
• In voorbeeldbrief 4.1, eerste alinea, is de tweede maal dat “(naam koper bv)” voorkomt, deze 

verbeterd in: “(naam verkoper bv)”. 
 
• In voorbeeldbrieven 4.8 en 4.9 is in de alinea’s waarin de titel van Standaard 4410 voorkomt, 

deze titel verbeterd in: “Opdrachten tot het samenstellen van financiële overzichten”. 
 
 
Sectie II Voorbeeldrapportages 
• In hoofdstuk 1 is in de G-varianten, in de paragraaf “Oordeel betreffende de geconsolideerde 

jaarrekening”, in de passage “de grootte en de samenstelling van het vermogen”, het 
lidwoord “de” vóór “samenstelling” verwijderd, in overeenstemming met de andere varianten. 

 
• In hoofdstuk 1.3 is aan het eind van de paragraaf “Benadrukking van onzekerheid omtrent de 

continuïteit” de volgende volzin toegevoegd: “Deze situatie doet geen afbreuk aan ons 
oordeel.” 
 

• In voorbeeldtekst 2.8 is aan de paragraaf “Ter vergelijking opgenomen informatie niet 
gecontroleerd of beoordeeld” in de eerste volzin het woord “nog” vervangen door “noch”. 
 

• In voorbeeldrapportage 11.1.1 is “waarmerkcode” vervangen door “controlegetal”. 
 

• Vanaf 21 december 2011 zijn in hoofdstuk 13 de voorbeeldrapportages 13.2 tot en met 13.10 
beschikbaar. 
 

• In voorbeeldrapportages 16.3.1 en 16.3.2 is in het oordeel vóór “goederen” toegevoegd “te 
verkrijgen”, met de voetnoot die ook staat bij de passage “te verkrijgen goederen” in de 
paragraaf “Beperking in gebruik”: 

 
“Het is ook mogelijk, dat de verklaring pas gevraagd wordt, nadat de goederen al zijn verkregen. In dat 
geval kunnen de woorden "te verkrijgen" worden weggelaten. Idem in de paragraaf Beperking in het 
gebruik.” 
 

• In voorbeeldtekst 17.1.1, de paragraaf Verantwoordelijkheid van de accountant zijn enkele  
redactionele wijzigingen in de eerste en derde alinea doorgevoerd. 
 



 

 

• In hoofdstuk 21 is in de assurance-rapporten, paragraaf “Werkzaamheden”, de titel van 
Standaard 3000 verbeterd in: “Assurance-opdrachten anders dan opdrachten tot controle of 
beoordeling van historische financiële informatie.” 

 
 
 
• In hoofdstuk 21 is in de assurance-rapporten bij een assurance-opdracht waarbij een 

redelijke mate van zekerheid wordt verkregen, de uitkomst van de assurance-opdracht 
gewijzigd van “conclusie” in “oordeel”. 

 
Hiermee wordt aangesloten met de wijziging in het internationale beroep die met de introductie 
van Standaard 3402 is ingezet (zie voorbeeldrapportages in hoofdstuk 25 van sectie II van deel 3 
HRA). 


