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Deze flowchart verschaft een overzicht van de belangrijkste vereisten m.b.t. de drie toetsingsbenaderingen, inclusief hun koppelingen 

Verkrijgen van voldoende en geschikte controle-informatie m.b.t. de risico's op een af-
wijking van materieel belang i.v.m.: (Par. 22) 

Evalueren of de ge-
bruikte methoden, 
veronderstellingen 
of gegevens pas-

send zijn in de con-
text van het van toe-
passing zijnde stel-
sel inzake financiële 

verslaggeving 
 

De verdere controle-
werkzaamheden 

worden opgezet en 
uitgevoerd om de 

aangelegenheden in 
de paragrafen 23-25 
te behandelen, on-

geacht of de ac-
countant gebruik 

maakt van de eigen 
methoden, veron-

derstellingen of ge-
gevens of die van 
het management 

(Par. 28) 

Als de accountant  
een interval ontwik-
kelt: (Par. 29) 
• Bepalen dat het 

interval alleen be-
dragen omvat die 
worden onder-
steund door vol-
doende en ge-
schikte controle-
informatie en die 
als redelijk zijn ge-
evalueerd; en 

• Verdere controle-
werkzaamheden 
opzetten en  
uitvoeren om  
voldoende en ge-
schikte controle-
informatie te  
verkrijgen m.b.t. 
tot de ingeschatte 
risico’s op een  
afwijking van ma-
terieel belang in 
de toelichtingen 
op schattingson-
zekerheid 

Evalueren of  
de controle- 
informatie  

voldoende en 
geschikt is om 

op de  
risico’s op een 
afwijking van 

materieel belang 
m.b.t. de  

schatting in te 
spelen. 

 
Rekening hou-

den dat  
veranderingen in  
omstandigheden 

en andere  
relevante condi-
ties tussen de 
gebeurtenis en 

de waarderings-
datum van  

invloed kunnen 
zijn op de rele-

vantie van  
dergelijke con-
trole-informatie 
in de context 

van het van toe-
passing zijnde 
stelsel inzake  

financiële  
verslaggeving 

(Par. 21) 

Keuze uit één of meer van de volgende benaderingen bij het opzetten en uitvoeren van verdere controlewerkzaamheden op een wijze die niet tenden-
tieus is v.w.b. verkrijgen van bevestigende controle-informatie of juist uitsluiten van mogelijk tegenstrijdige controle-informatie (Par. 18) (*Voetnoot) 

Significante 
veronderstellin-

gen (Par. 24) 

Gegevens 
(Para. 25) 

Methoden 
(Par. 23) 

De keuze en toepassing van de methoden, 
significante veronderstellingen en de  

gegevens; en (Par. 22(a)) 

Hoe het management de puntschatting 
selecteerde en toelichtingen daarop 

over schattingsonzekerheid  
ontwikkelde (Par. 22(b)) 

Behandelen of de methoden, significante veronderstellingen en data 
passend zijn in de context van het van toepassing zijnde stelsel in-

zake financiële verslaggeving (Par. 23(a), 24(a) en 25(a)) 

Behandelen of oordeelsvormingen die zijn gemaakt bij het selecteren 
van de methoden, significante veronderstellingen en data aanleiding 

geven tot indicaties voor mogelijke tendentie bij het management 
(Par. 23(b), 24(b) en 25(b)) 

Behandelen of 
de berekeningen 
in overeenstem-

ming met de  
methode worden 

toegepast en 
nauwkeurig zijn 

(Par. 23(c)) 

Wanneer de toe-
passing van de 

methode door het 
management 

complexe model-
lering met zich 

meebrengt, 
behandelen of 
oordeelsvorm-

ingen consistent 
zijn toegepast en 
de opzet van het 
model voldoet/ 
aanpassingen 
aan de output 
consistent zijn 

met de waarder-
ingsdoelstelling 

(Par. 23(d)) 

Behandelen of 
de integriteit 

van de signifi-
cante veronder-
stellingen en de 

gegevens is 
gehandhaafd bij 
het toepassen 

van de methode 
(Par. 23(e)) 

Behandelen of 
de significante 
veronderstellin-
gen consistent 
zijn met elkaar 

(Par. 24(c)) 

Indien van toe-
passing, 

behandelen of 
het manage-

ment de inten-
tie heeft om 

bepaalde han-
delingen uit te 
voeren en de 
mogelijkheid 
heeft dit ook 
ten uitvoer te 

brengen  
(Par. 24(d)) 

Behandelen of 
de gegevens 
relevant en  

betrouwbaar 
zijn in de om-
standigheden 
(Par. 25(c)) 

Behandelen of 
de gegevens 

juist zijn begre-
pen of geïnter-
preteerd door 
het manage-

ment, onder an-
dere met be-

trekking tot con-
tractuele voor-

waarden  
(Par. 25(d)) 

Behandelen of het manage-
ment passende stappen 
heeft ondernomen om: 
(Par. 26) 
• schattingsonzekerheid te 

begrijpen; en 
• schattingsonzekerheid te 

behandelen door een ge-
schikte puntschatting te 
selecteren en door toe-
lichtingen daarop over 
schattingsonzekerheid te 
ontwikkelen 

Het management  
verzoeken om aanvullende 
werkzaamheden uit te voe-

ren om de schattings- 
onzekerheid te begrijpen, 
de keuze van hun punt-

schatting te heroverwegen 
of te overwegen aanvul-

lende toelichtingen te ver-
strekken m.b.t. de schat-

tingsonzekerheid  
(Par. 27(a)) 

Zelf een puntschatting of  
interval ontwikkelen over-
eenkomstig paragrafen 28 
en 29, voor zover praktisch 

uitvoerbaar (Par. 27(b)) 

Evalueren van de reactie(s) 
van het management in over-
eenstemming met paragraaf 

26 (Par. 27(a)) 

 

Verkrijgen van  
controle-informatie 
van gebeurtenissen 
die plaatsvinden tot 

de datum van de  
controleverklaring 

Toetsen hoe het management de schatting heeft gemaakt Als accountant zelf een 
puntschatting of interval  

ontwikkelen 

*Voetnoot: Schaalbaarheid 
De aard, timing en omvang van de verdere controlewerkzaamheden van de accountant worden beïnvloed door, bijvoorbeeld: (Par. A84) 
• de ingeschatte risico’s op een afwijking van materieel belang die van invloed zijn op het overtuigende karakter van de benodigde controle-informatie  

en op de benadering die de accountant selecteert om een schatting te controleren 
• de redenen voor de ingeschatte risico’s op een afwijking van materieel belang 

Management heeft geen pas-
sende stappen ondernomen 

 

Management heeft  
passende stappen 

ondernomen 

De reactie van het manage-
ment adresseert schattingson-

zekerheid onvoldoende 

Evalueren of er een 
tekortkoming in de  
interne beheersing 
bestaat (Par. 27(c)) 

De reactie van het manage-
ment adresseert schattings-

onzekerheid voldoende 
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