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Betreft

Reactie op Consultatiedocument Standaard 4410 - verduidelijking verplichtstelling
Geachte heer, mevrouw,

Wij maken graag gebruik van de gelegenheid een reactie te geven op het
consultatiedocument standaard 4410 Verduidelijking verplichtstelling.
In het consultatiedocument wordt in paragraaf A 1 toegelicht dat toepassing van standaard
4410 niet verplicht is als bij het opstellen en presenteren van financiële overzichten
primair een andere deskundigheid dan de deskundigheid van de accountant op het gebied
van financiële verslaggeving wordt toegepast. In paragraaf 2 is vermeld dat de Standaard
kan worden toegepast bij het opstellen en presenteren van financiële overzichten welke
worden opgesteld als uitvloeisel van een opdracht waarbij primair andere deskundigheid dan
deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving
wordt aangewend.
Wij stellen voor om in de standaard aan de hand van concrete voorbeelden een nadere
toelichting op te nemen over de classificatie van de opdracht. In sommige situaties kan de
opdracht op basis van standaard 4410 worden uitgevoerd, in andere situaties kan de
opdracht kwalificeren als "overige opdracht". Wij stellen voor ter verduidelijking in de
toelichtingsparagraaf enkele voorbeelden op te nemen van (financiële) overzichten waarbij
primair een andere deskundigheid is aangewend. Bijvoorbeeld een impairment-berekening
van vaste activa of een berekening van de omvang van de pensioenvoorziening.
Wij merken verder nog op dat de toelichting in paragraaf Al niet consistent is met de tekst
van paragraaf 2. In de toelichting wordt de deskundigheid op het gebied van
administratieve verwerking niet vermeld.
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