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Nadere voorschriften NOCLAR (NV NOCLAR)

Toelichting: De verkeerde verwijzingen naar de begrippenlijst bij de NV COS worden in onderstaande tabel vervangen.
Verwijzing

Huidige definitie NV NOCLAR 2022

Voorstel definitie NV NOCLAR 2023

Art. 1
Definities

accountant van een groepsonderdeel:
accountant van een groepsonderdeel
als bedoeld in de begrippenlijst van de
NV COS

accountant van een groepsonderdeel:
accountant van een groepsonderdeel als
bedoeld in paragraaf 9, onderdeel b, van
Standaard 600 van de NV COS

Art. 1
Definities

groepscontrole:
groepscontrole als bedoeld in de
begrippenlijst van de NV COS

Art. 1
Definities

groepsonderdeel:
groepsonderdeel als bedoeld in de
begrippenlijst van de NV COS

groepscontrole:
groepscontrole als bedoeld in paragraaf 9,
onderdeel f, van Standaard 600 van de NV
COS.
groepsonderdeel:
groepsonderdeel als bedoeld in paragraaf 9,
onderdeel a, van Standaard 600 van de NV
COS.

Art. 1
Definities

management:
management als bedoeld in de
begrippenlijst van de NV COS

management:
management als bedoeld in paragraaf 13,
onderdeel h, van Standaard 200 van de NV
COS.

Art. 1
Definities

met governance belaste personen:
de met governance belaste personen
als bedoeld in de begrippenlijst van de
NV COS

met governance belaste personen:
de met governance belaste personen als
bedoeld in paragraaf 13, onderdeel 0, van
Standaard 200 van de NV COS.

Koninklijke NBA

3

De definitie in de verwijzing naar de NV COS is
als volgt:
Een accountant die, op verzoek van het
opdrachtteam op groepsniveau, ten behoeve van
de groepscontrole werkzaamheden uitvoert met
betrekking tot financiële informatie die verband
houdt met een groepsonderdeel.
De controle van de financiële overzichten van een
groep.

Een entiteit of zakelijke activiteit waarvoor het
management op groepsniveau of op het niveau
van een groepsonderdeel financiële informatie
opstelt die in de financiële overzichten van de
groep moet worden opgenomen.
De persoon (personen) met de met het dagelijks
bestuur verband houdende verantwoordelijkheid
voor het uitvoeren van de activiteiten van de
entiteit. Voor bepaalde entiteiten in sommige
rechtsgebieden behoren sommige of alle met
governance belaste personen tot het
management, bijvoorbeeld bij het dagelijks
bestuur betrokken leden van een governanceorgaan of een eigenaar-bestuurder.
De persoon (personen) of organisatie(s)
(bijvoorbeeld een trustee van een vennootschap)
die verantwoordelijk is (zijn) voor het uitoefenen
van toezicht op de strategische richting van de
entiteit en op de verantwoordingsplicht van de
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Art. 1
Definities
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opdrachtteam op groepsniveau:
opdrachtteam op groepsniveau als
bedoeld in de begrippenlijst van de NV
COS

opdrachtteam op groepsniveau:
opdrachtteam op groepsniveau als bedoeld
in paragraaf 9, onderdeel i, van Standaard
600 van de NV COS

4

entiteit. Deze verantwoordelijkheid omvat het
uitoef enen van toezicht op het proces van
f inanciële verslaggeving. Voor bepaalde entiteiten
in sommige rechtsgebieden kan ook
leidinggevend personeel tot de met governance
belaste personen behoren, bijvoorbeeld bij het
dagelijks bestuur betrokken leden van een
governance-orgaan van een entiteit in de private
of publieke sector of een eigenaar-bestuurder.
Partners, onder wie de opdrachtpartner op
groepsniveau, alsmede staf die de algehele
aanpak voor de groepscontrole vaststellen, met de
accountants van de groepsonderdelen
communiceren, werkzaamheden uitvoeren met
betrekking tot het consolidatieproces en de
conclusies evalueren die worden getrokken uit de
controle-informatie als de basis voor het vormen
van een oordeel over de financiële overzichten
van de groep.
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Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS)

Verwijzing

Huidige definitie NVKS 2022

Voorstel definitie NVKS 2023

Toelichting

Art. 1

accountantsverklaring – schriftelijke
verklaring van een accountant naar
aanleiding van een assurance- of aan
assurance verwante opdracht;

accountantsverklaring –
accountantsverklaring als bedoeld in
paragraaf 8 van Standaard 000N van de NV
COS

De def initie blijft hetzelfde. Een definitie wordt bij
voorkeur op één plaats in de regelgeving (hier:
NV COS) opgenomen. Vanuit andere regelgeving
(hier: NVKS) wordt vervolgens daarnaar
verwezen. In de NVKS wordt bij meer definities
verwezen naar de NV COS.
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Nadere voorschriften controle- en overige Standaarden (NV COS)

Verwijzing

Huidige definitie in de NV COS 2022

Voorstel definitie in de NV COS 2023

Toelichting

Par. 8
Standaard
000N

-

accountantsverklaring - schriftelijke verklaring
van een accountant naar aanleiding van een
assurance- of aan assurance verwante
opdracht

Dit begrip wordt gebruikt in de Standaarden
3900N en 4415N over de NOW en de
slotbepalingen van de NV COS, maar er is geen
def initie (meer) opgenomen in de NV COS.
De def initie ‘accountantsverklaring’ wordt vanuit
de NVKS overgebracht naar de NV COS (zie
tabel II).

Par. 12(s)
Standaard
3000D

door de accountant ingeschakelde
deskundige – persoon of organisatie
als bedoeld in paragraaf 12, onderdeel
s, van Standaard 3000A van de NV
COS.

Voetnoot: Dit is een Nederlands begrip dat
niet voorkomt in de Glossary of terms uit het
Handbook van de IAASB.
door de accountant ingeschakelde
deskundige – door de accountant
ingeschakelde deskundige als bedoeld in
paragraaf 6, onderdeel a, van Standaard 620
van de NV COS

De def initie blijft hetzelfde.
Het betref t een indirecte verwijzing. In paragraaf
12, onderdeel s van Standaard 3000A staat
namelijk vervolgens een verwijzing naar
paragraaf 6, onderdeel a van Standaard 620.
Hiermee wordt voorkomen dat de lezer meerdere
verwijzingen moet opzoeken.

Toelichting: De verkeerde verwijzingen naar de begrippenlijst bij de NV COS worden in onderstaande tabel vervangen.
Verwijzing Huidige tekst NV COS 2022

Voorstel tekst NV COS 2023

Par. A64
Standaard
200

Een Standaard kan, in een apart gedeelte onder het kopje Definities
een beschrijving van de betekenissen bevatten die voor de toepassing
van de Standaarden aan bepaalde termen zijn gegeven. Deze worden
verschaft ter bevordering van het consistent toepassen en
interpreteren van de Standaarden en zijn niet bedoeld om afbreuk te
doen aan definities die opgesteld zijn voor de toepassing van wet- of
regelgeving, dan wel andere voorschriften. Tenzij anders wordt
aangegeven, hebben die termen voor alle Standaarden dezelfde
betekenis. De begrippenlijst bij de HRA bevat een complete lijst van
termen die in de Standaarden worden gedefinieerd. Zij bevat ook
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Een Standaard kan, in een apart gedeelte onder het kopje Definities
een beschrijving van de betekenissen bevatten die voor de
toepassing van de Standaarden aan bepaalde termen zijn gegeven.
Deze worden verschaft ter bevordering van het consistent toepassen
en interpreteren van de Standaarden en zijn niet bedoeld om
af breuk te doen aan definities die opgesteld zijn voor de toepassing
van wet- of regelgeving, dan wel andere voorschriften. Tenzij anders
wordt aangegeven, hebben die termen voor alle Standaarden
dezelf de betekenis. De begrippenlijst bevat een complete lijst van
termen die in de Standaarden worden gedefinieerd. Zij bevat ook
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Par. A10
Standaard
3900N
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beschrijvingen van andere in de Standaarden voorkomende termen
ter bevordering van een gemeenschappelijke en consistente
interpretatie en vertaling.
In de def initie van een opdracht met een beperkte mate van
zekerheid in de begrippenlijst van de NV COS is het volgende
opgenomen:

beschrijvingen van andere in de Standaarden voorkomende termen ter
bevordering van een gemeenschappelijke en consistente interpretatie
en vertaling.
In de def initie van een opdracht met een beperkte mate van zekerheid
in paragraaf 12, onderdeel a, van Standaard 3000A van de NV COS is
onder andere het volgende opgenomen:

Een assurance-opdracht waarbij de accountant het opdrachtrisico
als basis voor de conclusie terugbrengt tot een niveau dat
aanvaardbaar is rekening houdend met de omstandigheden van de
opdracht, maar waarbij het risico hoger is dan voor een opdracht tot
het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid. Op basis van
de uitgevoerde werkzaamheden en de verkregen assuranceinf ormatie wordt de conclusie tot uitdrukking gebracht in een vorm
die uitdrukt of een aangelegenheid onder de aandacht van de
accountant is gekomen die ertoe leidt dat de accountant
veronderstelt dat de informatie over het onderzoeksobject een
af wijking van materieel belang bevat.

Een assurance-opdracht waarbij de accountant het opdrachtrisico als
basis voor de conclusie terugbrengt tot een niveau dat aanvaardbaar
is rekening houdend met de omstandigheden van de opdracht, maar
waarbij het risico hoger is dan voor een opdracht tot het verkrijgen van
een redelijke mate van zekerheid. Op basis van de uitgevoerde
werkzaamheden en de verkregen assurance-informatie wordt de
conclusie tot uitdrukking gebracht in een vorm die uitdrukt of een
aangelegenheid onder de aandacht van de accountant is gekomen die
ertoe leidt dat de accountant veronderstelt dat de informatie over het
onderzoeksobject een afwijking van materieel belang bevat.
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