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 International Standard on Auditing (ISA) 800 (Revised), 
Special Considerations – Audits of Financial Statements 
Prepared in Accordance with Special Purpose Frameworks, 
should be read in conjunction with ISA 200, Overall 
Objectives of the Independent Auditor and the Conduct of 
an Audit in Accordance with International Standards on 
Auditing. 

 Standaard 800, Bijzondere overwegingen – controle van 
financiële overzichten die zijn opgesteld in 
overeenstemming met stelsels voor bijzondere 
overwegingen dient te worden gelezen in samenhang met 
Standaard 200, Algehele doelstellingen van de 
onafhankelijke accountant, alsmede het uitvoeren van een 
controle overeenkomstig de Standaarden. 
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 Introduction Inleiding 
 Scope of this ISA Toepassingsgebied van deze Standaard 

1. The International Standards on Auditing (ISAs) in the 100–700 series 
apply to an audit of financial statements. This ISA deals with special 
considerations in the application of those ISAs to an audit of financial 
statements prepared in accordance with a special purpose framework. 

De Standaarden in de reeksen 100 tot en met 700 zijn van toepassing op 
een controle van financiële overzichten. Deze Standaard behandelt 
speciale overwegingen bij de toepassing van die Standaarden bij een 
controle van financiële overzichten die zijn opgesteld in overeenstemming 
met een stelsel voor bijzondere doeleinden. 

2. This ISA is written in the context of a complete set of financial statements 
prepared in accordance with a special purpose framework. ISA 805 
(Revised)1 deals with special considerations relevant to an audit of a 
single financial statement or of a specific element, account or item of a 
financial statement. 
 
1 ISA 805 (Revised), Special Considerations - Audits of Single Financial Statements and 

Specific Elements, Accounts or Items of a Financial Statement 

Deze Standaard is geschreven in de context van een volledige set van 
financiële overzichten die zijn opgesteld in overeenstemming met stelsels 
voor bijzondere doeleinden. Standaard 8051 behandelt speciale 
overwegingen die relevant zijn voor een controle van een enkel financieel 
overzicht of een specifiek(e) element, rekening of item van een financieel 
overzicht. 
 
1 Standaard 805, Bijzondere overwegingen-controles van een enkel financieel 

overzicht en controles van specifieke elementen, rekeningen of posten van een 

financieel overzicht. 

3. This ISA does not override the requirements of the other ISAs; nor does it 
purport to deal with all special considerations that may be relevant in the 
circumstances of the engagement. 

Deze Standaard doet geen afbreuk aan de vereisten van de andere 
Standaarden; noch behandelt deze Standaard alle speciale overwegingen 
die relevant kunnen zijn in de omstandigheden van de opdracht. 

 Effective Date Ingangsdatum 

4. This ISA is effective for audits of financial statements for periods 
beginning ending on or after December 15, 2009 2016. 

Voor de ingangsdatum wordt verwezen naar de slotbepalingen. 

 Objective Doelstelling 
5. The objective of the auditor, when applying ISAs in an audit of financial 

statements prepared in accordance with a special purpose framework, is 
to address appropriately the special considerations that are relevant to: 
a The acceptance of the engagement; 
b The planning and performance of that engagement; and 
c Forming an opinion and reporting on the financial statements. 

De doelstelling van de accountant bij het toepassen van de Standaarden bij 
een controle van financiële overzichten die zijn opgesteld in 
overeenstemming met stelsels voor bijzondere doeleinden is het op 
passende wijze adresseren van de speciale overwegingen die relevant zijn 
voor: 
a de aanvaarding van de opdracht; 
b het plannen en uitvoeren van die opdracht; en 
c het vormen van een oordeel en het rapporteren over de financiële 

overzichten. 

 Definitions Definities 

6. For purposes of the ISAs, the following terms have the meanings 
attributed below: 
a Special purpose financial statements – Financial statements prepared 

In het kader van de Standaarden hebben de volgende termen de hieronder 
weergegeven betekenissen: 
a financiële overzichten voor bijzondere doeleinden – Financiële 



 

Koninklijke NBA  6 

in accordance with a special purpose framework. (Ref: Para. A4) 
b Special purpose framework – A financial reporting framework designed 

to meet the financial information needs of specific users. The financial 
reporting framework may be a fair presentation framework or a 
compliance framework.2 (Ref: Para. A1–A4) 

 
2 ISA 200, Overall Objectives of the Independent Auditor and the Conduct of an Audit in 

Accordance with International Standards on Auditing, paragraph 13(a) 

overzichten die zijn opgesteld in overeenstemming met stelsels voor 
bijzondere doeleinden; (Zie Par. A4) 

b stelsel voor bijzondere doeleinden – Een stelsel inzake financiële 
verslaggeving dat is opgezet om te voldoen aan de informatiebehoeften 
van specifieke gebruikers. Het stelsel inzake financiële verslaggeving 
kan een getrouw-beeld-stelsel of een compliance-stelsel zijn.2 (Zie Par. 
A1-A4) 

 
2 Standaard 200, Algehele doelstellingen van de onafhankelijke accountant, alsmede het 

uitvoeren van een controle overeenkomstig de standaarden, paragraaf 13. 

7. Reference to “financial statements” in this ISA means “a complete set of 
special purpose financial statements, including the related notes.” The 
related notes ordinarily comprise a summary of significant accounting 
policies and other explanatory information. The requirements of the 
applicable financial reporting framework determine the form presentation, 
structure, and content of the financial statements, and what constitutes a 
complete set of financial statements. Reference to “special purpose 
financial statements” includes the related disclosures. 

Met de term ‘financiële overzichten’ wordt in deze Standaard aangeduid 
‘een volledige set van financiële overzichten voor bijzondere doeleinden’., 
met inbegrip van de daarop betrekking hebbende toelichtingen’. De daarop 
betrekking hebbende toelichtingen bestaan gewoonlijk uit een overzicht van 
belangrijke gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 
andere toelichtingen. De vereisten van het van toepassing zijnde stelsel 
inzake financiële verslaggeving bepalen de presentatie, structuur vorm en 
inhoud van de financiële overzichten, alsmede waaruit een volledige set 
van financiële overzichten bestaat. Verwijzing naar ‘financiële overzichten 
voor bijzondere doeleinden’ omvat de daarop betrekking hebbende 
toelichtingen. 

 Requirements Vereisten 

 Considerations When Accepting the Engagement Overwegingen bij het aanvaarden van de opdracht 

 Acceptability of the Financial Reporting Framework Aanvaardbaarheid van het stelsel inzake financiële verslaggeving 

8. ISA 210 requires the auditor to determine the acceptability of the financial 
reporting framework applied in the preparation of the financial 
statements.3 In an audit of special purpose financial statements, the 
auditor shall obtain an understanding of: (Ref: Para. A5–A8) 
a The purpose for which the financial statements are prepared; 
b The intended users; and 
c The steps taken by management to determine that the applicable 

financial reporting framework is acceptable in the circumstances. 
 
3 ISA 210, Agreeing the Terms of Audit Engagements, paragraph 6(a) 

Standaard 210 vereist van de accountant om de aanvaardbaarheid te 
bepalen van het stelsel inzake financiële verslaggeving dat is toegepast bij 
het opstellen van de financiële overzichten.3 Bij een controle van financiële 
overzichten voor bijzondere doeleinden dient de accountant inzicht te 
verwerven in: (Zie Par. A5-A8) 
a het doel waarvoor de financiële overzichten worden opgesteld; 
b de beoogde gebruikers; en 
c de door het management ondernomen stappen om te bepalen dat het 

van toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving 
aanvaardbaar is in de gegeven omstandigheden. 

 
3 Standaard 210, Overeenkomen van de voorwaarden van controleopdrachten, paragraaf 6(a). 

 Considerations When Planning and Performing the Audit Overwegingen bij het plannen en uitvoeren van de controle 

9. ISA 200 requires the auditor to comply with all ISAs relevant to the audit.4 Standaard 200 vereist van de accountant om alle Standaarden die relevant 
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In planning and performing an audit of special purpose financial 
statements, the auditor shall determine whether application of the ISAs 
requires special consideration in the circumstances of the engagement. 
(Ref: Para. A9–A12) 
 
4 ISA 200, paragraph 18 

zijn voor de controle na te leven.4 Bij het plannen en uitvoeren van een 
controle van financiële overzichten voor bijzondere doeleinden dient de 
accountant te bepalen of het toepassen van de Standaarden speciale 
overweging verdient in de omstandigheden van de opdracht. (Zie Par. A9-
A12) 
 
4 Standaard 200, paragraaf 18. 

10. ISA 315 (Revised) requires the auditor to obtain an understanding of the 
entity’s selection and application of accounting policies.5 In the case of 
financial statements prepared in accordance with the provisions of a 
contract, the auditor shall obtain an understanding of any significant 
interpretations of the contract that management made in the preparation 
of those financial statements. An interpretation is significant when 
adoption of another reasonable interpretation would have produced a 
material difference in the information presented in the financial 
statements. 
 
5 ISA 315 (Revised), Identifying and Assessing the Risks of Material Misstatement through 

Understanding the Entity and Its Environment, paragraph 11(c) 
 

Standaard 315 vereist van de accountant om inzicht te verwerven in het 
kiezen en toepassen van grondslagen voor financiële verslaggeving door 
de entiteit.5 Indien de financiële overzichten zijn opgesteld in 
overeenstemming met de bepalingen van een contract dient de accountant 
inzicht te verwerven in alle significante interpretaties van het contract die 
het management heeft gemaakt bij het opstellen van die financiële 
overzichten. Een interpretatie is significant als het aannemen van een 
andere redelijke interpretatie een van materieel belang zijnd verschil zou 
opleveren in de informatie zoals deze is weergegeven in de financiële 
overzichten. 
 
5 Standaard 315, Risico’s op een afwijking van materieel belang identificeren en inschatten 

door inzicht te verwerven in de entiteit en haar omgeving, paragraaf 11(c). 

 Forming an Opinion and Reporting Considerations Het vormen van een oordeel en overwegingen bij het rapporteren 

11. When forming an opinion and reporting on special purpose financial 
statements, the auditor shall apply the requirements in ISA 700 
(Revised).6 (Ref: Para. A13–A19) 
 
6 ISA 700 (Revised), Forming an Opinion and Reporting on Financial Statements 

Bij het vormen van een oordeel en het rapporteren over financiële 
overzichten voor bijzondere doeleinden dient de accountant de vereisten 
zoals omschreven in Standaard 700 toe te passen.6 (Zie Par. A13-A19) 
 
6 Standaard 700, Het vormen van een oordeel en het rapporteren over financiële overzichten. 

 Description of the Applicable Financial Reporting Framework Beschrijving van het van toepassing zijnde stelsel inzake financiële 
verslaggeving 

12. ISA 700 (Revised) requires the auditor to evaluate whether the financial 
statements adequately refer to or describe the applicable financial 
reporting framework.7 In the case of financial statements prepared in 
accordance with the provisions of a contract, the auditor shall evaluate 
whether the financial statements adequately describe any significant 
interpretations of the contract on which the financial statements are 
based. 
 
7 ISA 700 (Revised), paragraph 15 

Standaard 700 vereist van de accountant om te evalueren of de financiële 
overzichten op adequate wijze naar het van toepassing zijnde stelsel voor 
financiële verslaggeving verwijzen of dit beschrijven.7 Indien de financiële 
overzichten zijn opgesteld in overeenstemming met de bepalingen in een 
contract dient de accountant te evalueren of de financiële overzichten alle 
significante interpretaties van het contract waarop de financiële overzichten 
zijn gebaseerd op adequate wijze beschrijven. 
 
7 Standaard 700, paragraaf 15. 

13. ISA 700 (Revised) deals with the form and content of the auditor’s report, Standaard 700 behandelt de vorm en inhoud van de controleverklaring 
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including the specific ordering for certain elements. In the case of an 
auditor’s report on special purpose financial statements: 
a The auditor’s report shall also describe the purpose for which the 

financial statements are prepared and, if necessary, the intended 
users, or refer to a note in the special purpose financial statements 
that contains that information; and 

b If management has a choice of financial reporting frameworks in the 
preparation of such financial statements, the explanation of 
management’s8 responsibility for the financial statements shall also 
make reference to its responsibility for determining that the applicable 
financial reporting framework is acceptable in the circumstances. 

 
8 Or other term that is appropriate in the context of the legal framework in the particular 

jurisdiction 

inclusief de specifieke volgorde voor bepaalde elementen. In het geval van 
een controleverklaring betreffende financiële overzichten voor bijzondere 
doeleinden: 
a dient de controleverklaring tevens het doel te beschrijven waarvoor de 

financiële overzichten zijn opgesteld en, indien noodzakelijk, de 
beoogde gebruikers, dan wel te verwijzen naar een toelichting in de 
financiële overzichten voor bijzondere doeleinden die deze informatie 
bevat; en 

b indien het management de keuze heeft uit verschillende stelsels inzake 
financiële verslaggeving bij het opstellen van de betreffende financiële 
overzichten, dient de uiteenzetting van de verantwoordelijkheid van het 
management8 voor de financiële overzichten tevens te verwijzen naar de 
verantwoordelijkheid van het management om te bepalen of het van 
toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving aanvaardbaar 
is in de gegeven omstandigheden. 

 
8 Of andere term die geschikt is in de specifieke context. 

  Alerting Readers that the Financial Statements Are Prepared in 
Accordance with a Special Purpose Framework 

De lezers er op attenderen dat de financiële overzichten zijn opgesteld in 
overeenstemming met een stelsel voor bijzondere doeleinden 

14. The auditor’s report on special purpose financial statements shall include 
an Emphasis of Matter paragraph alerting users of the auditor’s report that 
the financial statements are prepared in accordance with a special 
purpose framework and that, as a result, the financial statements may not 
be suitable for another purpose. The auditor shall include this paragraph 
under an appropriate heading. (Ref: Para. A14 20–A15 21) 

De controleverklaring betreffende financiële overzichten voor bijzondere 
doeleinden dient een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden te 
bevatten die de lezers van de controleverklaring er op attendeert dat de 
financiële overzichten zijn opgesteld in overeenstemming met een stelsel 
voor bijzondere doeleinden en dat de financiële overzichten derhalve 
ongeschikt kunnen zijn voor een ander doel. De accountant dient deze 
alinea onder een passend kopje op te nemen. (Zie Par. A14 20–A15 21) 

 *** *** 
 Application and Other Explanatory Material Toepassingsgerichte en overige verklarende 

teksten 

 Definition of Special Purpose Framework (Ref: Para. 6) Definitie van een stelsel voor bijzondere doeleinden (Zie Par. 6) 

A1. Examples of special purpose frameworks are: 

 A tax basis of accounting for a set of financial statements that 
accompany an entity’s tax return; 

 The cash receipts and disbursements basis of accounting for cash flow 
information that an entity may be requested to prepare for creditors; 

 The financial reporting provisions established by a regulator to meet 
the requirements of that regulator; or 

Voorbeelden van stelsels voor bijzondere doeleinden zijn: 

 fiscale verslaggevingsgrondslagen voor een set van financiële 
overzichten die wordt toegevoegd aan de belastingaangifte van de 
entiteit; 

 een verslaggeving op kasbasis voor kasstroominformatie die een 
entiteit gevraagd wordt op te stellen ten behoeve van crediteuren; 

 de door een regelgever of toezichthouder vastgestelde bepalingen 
inzake financiële verslaggeving om te voldoen aan de vereisten van die 
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 The financial reporting provisions of a contract, such as a bond 
indenture, a loan agreement, or a project grant. 

regelgever of toezichthouder; of 

 de bepalingen inzake financiële verslaggeving van een contract, van 
bijvoorbeeld een obligatie emissie-overeenkomst, een 
leningsovereenkomst, of een projectsubsidie. 

A2. There may be circumstances where a special purpose framework is 
based on a financial reporting framework established by an authorized or 
recognized standards setting organization or by law or regulation, but 
does not comply with all the requirements of that framework. An example 
is a contract that requires financial statements to be prepared in 
accordance with most, but not all, of the Financial Reporting Standards of 
Jurisdiction X. When this is acceptable in the circumstances of the 
engagement, it is inappropriate for the description of the applicable 
financial reporting framework in the special purpose financial statements 
to imply full compliance with the financial reporting framework established 
by the authorized or recognized standards setting organization or by law 
or regulation. In the above example of the contract, the description of the 
applicable financial reporting framework may refer to the financial 
reporting provisions of the contract, rather than make any reference to the 
Financial Reporting Standards of Jurisdiction X. 

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij een stelsel voor 
bijzondere doeleinden is gebaseerd op een stelsel inzake financiële 
verslaggeving dat is vastgesteld door een geautoriseerde of erkende 
instantie die standaarden vaststelt (standards setting organization) dan 
wel gebaseerd is op wet- of regelgeving, maar dat niet voldoet aan alle 
vereisten van dat stelsel. Een voorbeeld is een contract dat van financiële 
overzichten vereist om te worden opgesteld overeenkomstig de meeste, 
maar niet alle, vereisten van de standaarden voor financiële verslaggeving 
van rechtsgebied X. Wanneer het bovenstaande in de omstandigheden 
van de opdracht aanvaardbaar is, is het niet passend om in de 
omschrijving van het van toepassing zijnde stelsel inzake financiële 
verslaggeving die in de financiële overzichten voor bijzondere doeleinden 
is opgenomen te suggereren dat deze volledig voldoen aan alle vereisten 
van het stelsel inzake financiële verslaggeving dat door de geautoriseerde 
of erkende instantie die standaarden vaststelt (standards setting 
organization) dan wel op grond van wet- of regelgeving is vastgesteld. In 
bovenstaand voorbeeld van het contract is het mogelijk dat de beschrijving 
van het van toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving 
verwijst naar de bepalingen inzake financiële verslaggeving van het 
contract, en niet naar de standaarden voor financiële verslaggeving van 
rechtsgebied X. 

A3. In the circumstances described in paragraph A2, the special purpose 
framework may not be a fair presentation framework even if the financial 
reporting framework on which it is based is a fair presentation framework. 
This is because the special purpose framework may not comply with all 
the requirements of the financial reporting framework established by the 
authorized or recognized standards setting organization or by law or 
regulation that are necessary to achieve fair presentation of the financial 
statements. 

In de omstandigheden zoals beschreven in alinea A2 hoeft het voor 
bijzondere doeleinden niet noodzakelijkerwijs een getrouw-beeld-stelsel te 
zijn, zelfs indien het stelsel inzake financiële verslaggeving waarop het 
gebaseerd is wel een getrouw-beeld-stelsel is. De reden daarvoor is dat 
het stelsel voor bijzondere doeleinden mogelijk niet voldoet aan alle 
vereisten van het stelsel inzake financiële verslaggeving dat door de 
geautoriseerde of erkende instantie die standaarden vaststelt (standards 
setting organization), dan wel op grond van wet- of regelgeving is 
vastgesteld, die nodig zijn om te komen tot een getrouw beeld van de 
financiële overzichten. 

A4. Financial statements prepared in accordance with a special purpose 
framework may be the only financial statements an entity prepares. In 
such circumstances, those financial statements may be used by users 
other than those for whom the financial reporting framework is designed. 

Het is mogelijk dat financiële overzichten die zijn opgesteld volgens een 
stelsel voor bijzondere doeleinden de enige financiële overzichten zijn die 
een entiteit opstelt. In dergelijke omstandigheden kunnen die financiële 
overzichten gebruikt worden door anderen dan degenen voor wie het 
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Despite the broad distribution of the financial statements in those 
circumstances, the financial statements are still considered to be special 
purpose financial statements for purposes of the ISAs. The requirements 
in paragraphs 13–14 are designed to avoid misunderstandings about the 
purpose for which the financial statements are prepared. Disclosures 
comprise explanatory or descriptive information, set out as required, 
expressly permitted or otherwise allowed by the applicable financial 
reporting framework, on the face of financial statements, or in the notes, 
or incorporated therein by cross-reference.9 

 

9 ISA 200, paragraph 13(f) 

stelsel inzake financiële verslaggeving is opgezet. Ondanks de ruime 
verspreiding van de financiële overzichten in die omstandigheden worden 
de financiële overzichten in het kader van de Standaarden nog altijd 
beschouwd als financiële overzichten voor bijzondere doeleinden. De in 
alinea’s 13 en 14 gestelde vereisten zijn bedoeld om misverstanden te 
voorkomen over het doel waarvoor de financiële overzichten worden 
opgesteld. Toelichtingen bestaan uit verklarende of beschrijvende 
informatie, uiteengezet zoals vereist, die uitdrukkelijk toegestaan of 
anderszins toegestaan zijn door het van toepassing zijnde stelsel inzake 
financiële verslaggeving, in de individuele financiële overzichten zelf of in 
de toelichtingen of zijn daarin opgenomen door kruisverwijzingen. 9 

 

9 Standaard 200, paragraaf 13(f). 

 Considerations When Accepting the Engagement Overwegingen bij het aanvaarden van de opdracht.  

 Acceptability of the Financial Reporting Framework (Ref: Para. 8) Aanvaardbaarheid van het stelsel inzake financiële verslaggeving (Zie 
Par. 8) 

A5. In the case of special purpose financial statements, the financial 
information needs of the intended users are a key factor in determining 
the acceptability of the financial reporting framework applied in the 
preparation of the financial statements. 

Bij financiële overzichten voor bijzondere doeleinden zijn de financiële 
informatiebehoeften van de beoogde gebruikers de belangrijkste factoren 
bij het bepalen van de aanvaardbaarheid van het bij het opstellen van de 
financiële overzichten toegepaste stelsel inzake financiële verslaggeving. 

A6. The applicable financial reporting framework may encompass the financial 
reporting standards established by an organization that is authorized or 
recognized to promulgate standards for special purpose financial 
statements. In that case, those standards will be presumed acceptable for 
that purpose if the organization follows an established and transparent 
process involving deliberation and consideration of the views of relevant 
stakeholders. In some jurisdictions, law or regulation may prescribe the 
financial reporting framework to be used by management in the 
preparation of special purpose financial statements for a certain type of 
entity. For example, a regulator may establish financial reporting 
provisions to meet the requirements of that regulator. In the absence of 
indications to the contrary, such a financial reporting framework is 
presumed acceptable for special purpose financial statements prepared 
by such entity. 

Het van toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving kan de 
standaarden voor financiële verslaggeving bevatten die zijn vastgesteld 
door een organisatie die bevoegd is of erkend wordt om standaarden voor 
financiële overzichten voor bijzondere doeleinden uit te vaardigen. In dat 
geval worden die standaarden als aanvaardbaar beschouwd voor dat doel 
indien de organisatie een vastgesteld en transparant proces volgt waarin 
de zienswijzen van relevante belanghebbenden overwogen en beschouwd 
worden. In sommige rechtsgebieden kan wet- of regelgeving het stelsel 
inzake financiële verslaggeving voorschrijven dat door het management 
gebruikt dient te worden bij het opstellen van financiële overzichten voor 
bijzondere doeleinden voor een bepaalde soort entiteit. Een regelgever of 
toezichthouder kan bijvoorbeeld bepalingen inzake financiële 
verslaggeving vaststellen om te voldoen aan de vereisten van die 
regelgever of toezichthouder. Indien er geen aanleiding is om het 
tegendeel aan te nemen, wordt een dergelijk stelsel inzake financiële 
verslaggeving aanvaardbaar geacht voor financiële overzichten voor 
bijzondere doeleinden die door een dergelijke entiteit worden opgesteld. 

A7. Where the financial reporting standards referred to in paragraph A6 are Wanneer de standaarden voor financiële verslaggeving waarnaar in alinea 
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supplemented by legislative or regulatory requirements, ISA 210 requires 
the auditor to determine whether any conflicts between the financial 
reporting standards and the additional requirements exist, and prescribes 
actions to be taken by the auditor if such conflicts exist.10 

 

10 ISA 210, paragraph 18 

A6 wordt verwezen, worden aangevuld met vereisten op grond van wet- of 
regelgeving, vereist Standaard 210 van de accountant om te bepalen of er 
tegenstrijdigheden bestaan tussen de standaarden inzake financiële 
verslaggeving en de aanvullende vereisten en schrijft Standaard 210 de 
acties voor die de accountant moet ondernemen indien dergelijke 
tegenstrijdigheden bestaan.10 

 

10 Standaard 210, paragraaf 18. 

A8. The applicable financial reporting framework may encompass the financial 
reporting provisions of a contract, or sources other than those described 
in paragraphs A6 and A7. In that case, the acceptability of the financial 
reporting framework in the circumstances of the engagement is 
determined by considering whether the framework exhibits attributes 
normally exhibited by acceptable financial reporting frameworks as 
described in Appendix 2 of ISA 210. In the case of a special purpose 
framework, the relative importance to a particular engagement of each of 
the attributes normally exhibited by acceptable financial reporting 
frameworks is a matter of professional judgment. For example, for 
purposes of establishing the value of net assets of an entity at the date of 
its sale, the vendor and the purchaser may have agreed that very prudent 
estimates of allowances for uncollectible accounts receivable are 
appropriate for their needs, even though such financial information is not 
neutral when compared with financial information prepared in accordance 
with a general purpose framework. 

In het van toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving 
kunnen de bepalingen inzake financiële verslaggeving opgenomen zijn 
van een contract, dan wel andere bronnen dan de in alinea’s A6 en A7 
genoemde. In dat geval wordt de aanvaardbaarheid van het stelsel inzake 
financiële verslaggeving in de omstandigheden van de opdracht bepaald 
door na te gaan of het stelsel blijk geeft van kenmerken die gewoonlijk 
aanwezig zijn in aanvaardbare stelsels inzake financiële verslaggeving 
zoals omschreven in bijlage 2 van Standaard 210. In geval van een stelsel 
voor bijzondere doeleinden is voor een bepaalde opdracht het relatieve 
belang van elk van de kenmerken zoals die gewoonlijk in aanvaardbare 
stelsels inzake financiële verslaggeving aanwezig zijn een zaak van 
professionele oordeelsvorming. De verkoper en de koper kunnen ten 
behoeve van het vaststellen van de intrinsieke waarde van een entiteit op 
de datum van de verkoop van die entiteit bijvoorbeeld overeen zijn 
gekomen dat zeer voorzichtige schattingen van voorzieningen voor 
oninbare vorderingen in hun geval passend zijn, ook al is dergelijke 
financiële informatie niet neutraal in vergelijking met informatie die is 
opgesteld in overeenstemming met een stelsel inzake financiële 
verslaggeving voor algemene doeleinden. 

 Considerations When Planning and Performing the Audit (Ref: Para. 
9) 

Overwegingen bij het plannen en uitvoeren van de controle (Zie Par. 
9) 

A9. ISA 200 requires the auditor to comply with (a) relevant ethical 
requirements, including those pertaining to independence, relating to 
financial statement audit engagements, and (b) all ISAs relevant to the 
audit. It also requires the auditor to comply with each requirement of an 
ISA unless, in the circumstances of the audit, the entire ISA is not relevant 
or the requirement is not relevant because it is conditional and the 
condition does not exist. In exceptional circumstances, the auditor may 
judge it necessary to depart from a relevant requirement in an ISA by 
performing alternative audit procedures to achieve the aim of that 
requirement.11 

Standaard 200 vereist van de accountant om te voldoen aan (a) relevante 
ethische voorschriften, waaronder de voorschriften met betrekking tot 
onafhankelijkheid, verband houdend met controleopdrachten van 
financiële overzichten, en (b) alle Standaarden die relevant zijn voor de 
controle. Standaard 200 vereist eveneens van de accountant om zich te 
houden aan elk van de vereisten van een Standaard, tenzij in het geval 
van de controle de gehele Standaard niet relevant is of een vereiste niet 
relevant is omdat die voorwaardelijk is en aan de voorwaarde niet wordt 
voldaan. In uitzonderlijke gevallen kan de accountant het noodzakelijk 
achten om af te wijken van een relevante vereiste in een Standaard door 
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11 ISA 200, paragraphs 14, 18, and 22–23 

alternatieve controlewerkzaamheden uit te voeren om het doel van de 
betreffende vereiste te bereiken.11 

 

11 Standaard 200, paragraaf 14, 18, 22 en 23. 

A10. Application of some of the requirements of the ISAs in an audit of special 
purpose financial statements may require special consideration by the 
auditor. For example, in ISA 320, judgments about matters that are 
material to users of the financial statements are based on a consideration 
of the common financial information needs of users as a group.12 In the 
case of an audit of special purpose financial statements, however, those 
judgments are based on a consideration of the financial information needs 
of the intended users. 
 
12 ISA 320, Materiality in Planning and Performing an Audit, paragraph 2 

Het toepassen van sommige van de vereisten van de Standaarden bij de 
controle van financiële overzichten voor bijzondere doeleinden kan 
speciale overwegingen van de accountant vereisen. In Standaard 320 zijn 
bijvoorbeeld oordeelsvormingen over aangelegenheden die van materieel 
belang zijn voor gebruikers van de financiële overzichten gebaseerd op de 
gemeenschappelijke financiële informatiebehoeften van de gebruikers als 
groep.12 In het geval van een controle van financiële overzichten voor 
bijzondere doeleinden zijn die oordeelsvormingen gebaseerd op een 
beoordeling van de financiële informatiebehoeften van de beoogde 
gebruikers. 
 
12 Standaard 320, Materialiteit bij de planning en uitvoering van een controle, paragraaf 2. 

A11. In the case of special purpose financial statements, such as those 
prepared in accordance with the requirements of a contract, management 
may agree with the intended users on a threshold below which 
misstatements identified during the audit will not be corrected or otherwise 
adjusted. The existence of such a threshold does not relieve the auditor 
from the requirement to determine materiality in accordance with ISA 320 
for purposes of planning and performing the audit of the special purpose 
financial statements. 

Bij financiële overzichten voor bijzondere doeleinden, zoals overzichten 
die zijn opgesteld in overeenstemming met de vereisten van een contract, 
kan het management met de beoogde gebruikers een grenswaarde 
overeenkomen waar beneden tijdens de controle geïdentificeerde 
afwijkingen niet zullen worden gecorrigeerd of anderszins worden 
aangepast. Het bestaan van een dergelijke grenswaarde ontslaat de 
accountant echter niet van de verplichting om overeenkomstig Standaard 
320 de materialiteit te bepalen in overeenstemming met Standaard 320 
ten behoeve van het plannen en uitvoeren van de controle van de 
financiële overzichten voor bijzondere doeleinden. 

A12. ISA 260 (Revised) requires the auditor to determine the appropriate 
person(s) within the entity’s governance structure with whom to 
communicate.13 ISA 260 (Revised) notes that, in some cases, all of those 
charged governance are involved in managing the entity, and the 
application of the communication requirements is modified to recognize 
this position.14 When a complete set of general purpose financial 
statements is also prepared by the entity, those person(s) responsible for 
the oversight of the preparation of the special purpose financial 
statements may not be the same as those charged with governance 
responsible for the oversight of the preparation of those general purpose 
financial statements. Communication with those charged with governance 
in accordance with ISAs is based on the relationship between those 
charged with governance and the financial statements subject to audit, in 

Standaard 260 vereist van de accountant om te bepalen wie de geschikte 
personen zijn binnen de governance structuur van de entiteit om mee te 
communiceren.13 Standaard 260 merkt op dat in sommige gevallen alle 
met governance belaste personen betrokken zijn bij het leiden van de 
entiteit en de toepassing van de communicatievereisten aangepast is om 
deze positie te erkennen.14 Wanneer ook een volledige set van financiële 
overzichten voor algemene doeleinden wordt opgesteld door de entiteit, is 
het mogelijk dat de perso(o)n(en) verantwoordelijk voor het toezicht op het 
opstellen van de financiële overzichten voor bijzondere doeleinden niet 
dezelfde is (zijn) als de met governance belaste personen die 
verantwoordelijk zijn voor het toezicht op het opstellen van de financiële 
overzichten voor algemene doeleinden. Communicatie met de met 
governance belaste personen overeenkomstig de Standaarden is 
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particular, whether those charged with governance are responsible for 
overseeing the preparation of those financial statements. In the case of 
special purpose financial statements, those charged with governance may 
not have such a responsibility; for example, when the financial information 
is prepared solely for management’s use. In such cases, the requirements 
of ISA 260 may not be relevant to the audit of the special purpose 
financial statements, except when the auditor is also responsible for the 
audit of the entity’s general purpose financial statements or, for example, 
has agreed with those charged with governance of the entity to 
communicate to them relevant matters identified during the audit of the 
special purpose financial statements. 
 
13 ISA 260 (Revised) , Communication with Those Charged with Governance 
14 ISA 260 (Revised), paragraph A8 
 

gebaseerd op de relatie tussen de met governance belaste personen en 
de financiële overzichten die aan controle onderworpen zijn, in het 
bijzonder op de vraag of de met governance belaste personen 
verantwoordelijk zijn voor het houden van toezicht op het opstellen van die 
financiële overzichten. In het geval van financiële overzichten voor 
bijzondere doeleinden hebben de met governance belaste personen 
mogelijk deze verantwoordelijkheid niet; bijvoorbeeld wanneer de 
financiële informatie slechts wordt opgesteld voor gebruik door het 
management. In dergelijke gevallen zijn de in Standaard 260 gestelde 
vereisten mogelijk niet relevant voor de controle van de financiële 
overzichten voor bijzondere doeleinden, behalve wanneer de accountant 
tevens verantwoordelijk is voor de controle van de financiële overzichten 
voor algemene doeleinden van de entiteit of wanneer de accountant 
bijvoorbeeld met de met governance belaste personen van de entiteit is 
overeengekomen om voor hen relevante aangelegenheden die tijdens de 
controle van de financiële overzichten voor bijzondere doeleinden zijn 
geïdentificeerde aan hen te communiceren. 
 
13 Standaard 260, Communicatie met de met governance belaste personen.  
14 Standaard 260, paragraaf A8. 

 Forming an Opinion and Reporting Considerations (Ref: Para. 11) Het vormen van een oordeel en overwegingen bij het rapporteren (Zie 
Par. 11) 

A13. The Appendix to this ISA contains illustrations of independent auditor’s’ 
reports on special purpose financial statements. Other illustrations of 
auditor’s reports may be relevant to reporting on special purpose financial 
statements (see for example, the Appendices to ISA 700 (Revised), ISA 
705 (Revised),15 ISA 570 (Revised),16 ISA 720 (Revised), and ISA 706 
(Revised)).17 

 

15 ISA 705 (Revised), Modifications to the Opinion in the Independent Auditor’s Report  
16 ISA 570 (Revised), Going Concern 
17 ISA 706 (Revised), Emphasis of Matter Paragraphs and Other Matter Paragraphs in the 

Independent Auditor’s Report  

De bijlage van deze Standaard bevat voorbeelden van 
controleverklaringen van de onafhankelijke accountant betreffende 
financiële overzichten voor bijzondere doeleinden. Andere voorbeelden 
van controleverklaringen kunnen relevant zijn voor het rapporteren over 
financiële overzichten voor bijzondere doeleinden (zie bijvoorbeeld de 
bijlagen van Standaard 700,15 Standaard 705,16 Standaard 570, Standaard 
720 en Standaard 706)17. 
 
15 Standaard 705 Aanpassingen van het oordeel in de controleverklaring van de 

onafhankelijke accountant. 
16 Standaard 570 Continuïteit. 
17 Standaard 706 Paragrafen ter benadrukking van bepaalde aangelegenheden en 

paragrafen inzake overige aangelegenheden in de controleverklaring van de onafhankelijke 
accountant. 

 Application of ISA 700 (Revised) When Reporting on Special Purpose 
Financial Statements 

Toepassing van Standaard 700 wanneer er wordt gerapporteerd over 
financiële overzichten voor bijzondere doeleinden 

A14. Paragraph 11 of this ISA explains that the auditor is required to apply ISA Paragraaf 11 van deze Standaard legt uit dat van de accountant wordt 
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700 (Revised) when forming an opinion and reporting on special purpose 
financial statements. In doing so, the auditor is also required to apply the 
reporting requirements in other ISAs and may find the special 
considerations addressed in paragraphs A15–A19 below helpful. 

vereist om Standaard 700 toe te passen bij het vormen van een oordeel 
en het rapporteren over financiële overzichten voor bijzondere doeleinden. 
Hierbij is van de accountant ook vereist om de rapporteringsvereisten in 
andere Standaarden toe te passen en kan hij de bijzondere overwegingen 
die worden behandeld in paragrafen A15-A19 hieronder nuttig achten. 

 Going Concern Continuïteit 

A15. Special purpose financial statements may or may not be prepared in 
accordance with a financial reporting framework for which the going 
concern basis of accounting is relevant (e.g., the going concern basis of 
accounting is not relevant for some financial statements prepared on a tax 
basis in particular jurisdictions).18 Depending on the applicable financial 
reporting framework used in the preparation of the special purpose 
financial statements, the description in the auditor’s report of 
management’s responsibilities19 relating to going concern may need to be 
adapted as necessary. The description in the auditor’s report of the 
auditor’s responsibilities20 may also need to be adapted as necessary 
depending on how ISA 570 (Revised) applies in the circumstances of the 
engagement. 
 
18 ISA 570 (Revised), Going Concern, paragraph 2 
19 See ISA 700 (Revised), paragraphs 34(b) and A48. 
20 See ISA 700 (Revised), paragraph 39(b)(iv). 

Financiële overzichten voor bijzondere doeleinden kunnen al dan niet zijn 
opgesteld in overeenstemming met een stelsel inzake financiële 
verslaggeving waarvoor de continuïteitsveronderstelling relevant is 
(bijvoorbeeld in sommige rechtsgebieden is de 
continuïteitsveronderstelling niet van belang voor bepaalde financiële 
overzichten die zijn opgesteld op basis van een fiscale grondslag).18 
Afhankelijk van de vraag of de continuïteitsveronderstelling relevant is 
voor het opstellen van de financiële overzichten voor bijzondere 
doeleinden, kan het noodzakelijk zijn om de vereiste beschrijving19 in de 
controleverklaring van de respectievelijke verantwoordelijkheden van het 
management en de accountant met betrekking tot continuïteit aan te 
passen. Het kan ook noodzakelijk zijn om de beschrijving in de 
controleverklaring van de verantwoordelijkheden van de accountant20 
waar nodig aan te passen afhankelijk van hoe Standaard 570 van 
toepassing is in de omstandigheden van de opdracht. 
 
18 Standaard 570, Continuïteit, paragraaf 2. 
19 Zie Standaard 700 paragrafen 34(b) en A48. 
20 Zie Standaard 700, paragraaf 39(b)(iv). 

 Key Audit Matters Materialiteit, reikwijdte van de groepscontrole en kernpunten van de 
controle 

A16. ISA 700 (Revised) requires the auditor to communicate key audit matters 
in accordance with ISA 70121 for audits of complete sets of general 
purpose financial statements of listed entities. For audits of special 
purpose financial statements, ISA 701 only applies when communication 
of key audit matters in the auditor’s report on the special purpose financial 
statements is required by law or regulation or the auditor otherwise 
decides to communicate key audit matters. When key audit matters are 
communicated in the auditor’s report on special purpose financial 
statements, ISA 701 applies in its entirety.22 

 

21 ISA 701, Communicating Key Audit Matters in the Independent Auditor’s Report  
22 ISA 700 (Revised), paragraph 31 

Standaard 700 vereist van de accountant om materialiteit, reikwijdte van 
de groepscontrole en kernpunten van de controle te communiceren in 
overeenstemming met Standaard 700 en Standaard 70121 voor de 
controles van volledige sets van financiële overzichten voor algemene 
doeleinden van oob’s of andere beursgenoteerde ondernemingen.22 Voor 
controles van financiële overzichten voor bijzondere doeleinden zijn 
Standaard 700 paragraaf 29A, 29AA en 31 en Standaard 701 alleen van 
toepassing wanneer communicatie van materialiteit, reikwijdte van de 
groepscontrole en kernpunten van de controle in de controleverklaring 
over de financiële overzichten voor bijzondere doeleinden vereist is op 
grond van wet- of regelgeving of de accountant anderszins besluit om 
materialiteit, reikwijdte van de groepscontrole en kernpunten van de 
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controle te communiceren. Wanneer kernpunten van de controle worden 
gecommuniceerd in de controleverklaring over de financiële overzichten 
voor bijzondere doeleinden, is Standaard701 in zijn totaliteit van 
toepassing en dient ook over materialiteit en reikwijdte van de 
groepscontrole in overeenstemming met Standaard 700 paragraaf 29A 
respectievelijk 29AA te worden gecommuniceerd in de 
controleverklaring.23 

 

21 Standaard 701 Het communiceren van kernpunten van de controle in de controleverklaring 

van de onafhankelijke accountant. 
22 In de ISA’s wordt gesproken over ‘listed entities’. 
23 Standaard 700, paragraaf 31. 

 Other Information Andere informatie 

A17. ISA 720 (Revised)23 deals with the auditor’s responsibilities relating to 
other information. In the context of this ISA, reports containing or 
accompanying the special purpose financial statements—the purpose of 
which is to provide owners (or similar stakeholders) with information on 
matters presented in the special purpose financial statements—are 
considered to be annual reports for the purpose of ISA 720 (Revised). In 
the case of financial statements prepared using a special purpose 
framework, the term “similar stakeholders” includes the specific users 
whose financial information needs are met by the design of the special 
purpose framework used to prepare the special purpose financial 
statements. When the auditor determines that the entity plans to issue 
such a report, the requirements in ISA 720 (Revised) apply to the audit of 
the special purpose financial statements. 
 
23 ISA 720 (Revised), The Auditor’s Responsibilities Relating to Other Information  

Standaard 72024 behandelt de verantwoordelijkheden van de accountant 
met betrekking tot andere informatie. In de context van deze Standaard 
worden rapporten die de financiële overzichten voor bijzondere doeleinden 
bevatten of daarmee samengaan, waarvan het doel is om eigenaren (of 
soortgelijke belanghebbenden) informatie te verschaffen over 
aangelegenheden die gepresenteerd worden in de financiële overzichten 
voor bijzondere doeleinden, beschouwd als jaarverslagen voor de 
doelstelling van Standaard 720. In het geval van financiële overzichten die 
zijn opgesteld met gebruikmaking van een stelsel voor bijzondere 
doeleinden, omvat de term “soortgelijke belanghebbenden” de specifieke 
gebruikers waarvan in de financiële informatiebehoeften wordt voorzien 
door het stelsel voor bijzondere doeleinden dat wordt gebruikt om de 
financiële overzichten voor bijzondere doeleinden op te stellen. Wanneer 
de accountant vaststelt dat de entiteit van plan is om een dergelijk rapport 
uit te brengen, zijn de vereisten van Standaard 720 van toepassing op de 
controle van de financiële overzichten voor bijzondere doeleinden. 
 
24 Standaard 720 De verantwoordelijkheden van de accountant met betrekking tot andere 

informatie. 

 Name of the Engagement Partner Naam van de opdrachtpartner 

A18. The requirement in ISA 700 (Revised) for the auditor to include the name 
of the engagement partner in the auditor’s report also applies to audits of 
special purpose financial statements of listed entities.24 The auditor may 
be required by law or regulation to include the name of the engagement 
partner in the auditor’s report or may otherwise decide to do so when 
reporting on special purpose financial statements of entities other than 

Het vereiste in Standaard 700 voor de accountant om de naam van de 
opdrachtpartner op te nemen in de controleverklaring is ook van 
toepassing op controles van financiële overzichten voor bijzondere 
doeleinden van oob’s of andere beursgenoteerde ondernemingen,25 26 
Van de accountant kan op grond van wet- of regelgeving vereist zijn om 
de naam van de opdrachtpartner op te nemen in de controleverklaring of 
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listed entities. 
 
24 See ISA 700 (Revised), paragraphs 45 and A56–A58  

 

hij kan anderszins besluiten om dit te doen als hij rapporteert over 
financiële overzichten voor bijzondere doeleinden voor andere entiteiten 
dan oob’s of andere beursgenoteerde ondernemingen. 
 
25 Zie Standaard 700, paragrafen 45 en A56-A58. 
26 In de ISA’s wordt gesproken over ‘listed entities’. 

 Inclusion of a Reference to the Auditor’s Report on the Complete Set of 
General Purpose Financial Statements 

Opnemen van een verwijzing naar de controleverklaring over de volledige 
set van financiële overzichten voor algemene doeleinden 

A19. The auditor may deem it appropriate to refer, in an Other Matter 
paragraph in the auditor’s report on the special purpose financial 
statements, to the auditor’s report on the complete set of general purpose 
financial statements or to matter(s) reported therein (see ISA 706 
(Revised)).25 For example, the auditor may consider it appropriate to refer 
in the auditor’s report on the special purpose financial statements to a 
Material Uncertainty Related to Going Concern section included in the 
auditor’s report on the complete set of general purpose financial 
statements. 
 
25 See ISA 706 (Revised), paragraphs 10–11. 

De accountant kan het gepast achten om in een paragraaf inzake overige 
aangelegenheden in de controleverklaring over de financiële overzichten 
voor bijzondere doeleinden te verwijzen naar de controleverklaring over de 
volledige set van financiële overzichten voor algemene doeleinden of naar 
de aangelegenhe(i)d(en) die daarin is(zijn) gerapporteerd (zie Standaard 
706)27 De accountant kan het bijvoorbeeld gepast achten om in de 
controleverklaring over de financiële overzichten voor bijzondere 
doeleinden te verwijzen naar een sectie Materiële omtrent de continuïteit 
die is opgenomen in de controleverklaring over de volledige set van 
financiële overzichten voor algemene doeleinden. 
 
27 Zie Standaard 706, paragrafen 10-11. 

 Alerting Readers that the Financial Statements Are Prepared in 
Accordance with a Special Purpose Framework (Ref: Para. 14) 

De lezers er op attenderen dat de financiële overzichten zijn opgesteld in 
overeenstemming met een stelsel voor bijzondere doeleinden 

A14. 
A20. 

The special purpose financial statements may be used for purposes other 
than those for which they were intended. For example, a regulator may 
require certain entities to place the special purpose financial statements 
on public record. To avoid misunderstandings, the auditor alerts users of 
the auditor’s report by including an Emphasis of Matter paragraph 
explaining that the financial statements are prepared in accordance with a 
special purpose framework and, therefore, may not be suitable for another 
purpose. ISA 706 (Revised) requires this paragraph to be included within 
a separate section of the auditor’s report with an appropriate heading that 
includes the term “Emphasis of Matter”.26 

 

26 See paragraph 9(a) of ISA 706 (Revised) 

  

De financiële overzichten voor bijzondere doeleinden kunnen gebruikt 
worden voor andere doeleinden dan die waarvoor zij waren bedoeld. Een 
regelgever of toezichthouder kan bijvoorbeeld van bepaalde entiteiten 
vereisen om de financiële overzichten voor bijzondere doeleinden 
openbaar te maken. Om misverstanden te voorkomen attendeert de 
accountant de gebruikers van de controleverklaring er op dat de financiële 
overzichten zijn opgesteld in overeenstemming met een stelsel voor 
bijzondere doeleinden en dat zij derhalve mogelijk niet geschikt zijn voor 
een ander doel door een paragraaf Benadrukking van bepaalde 
aangelegenheden op te nemen. Standaard 706 vereist dat deze paragraaf 
wordt opgenomen in een aparte sectie van de controleverklaring met een 
geschikte titel die de term ‘Benadrukking van een bepaalde 
aangelegenheid’ bevat.28 

 

28 Zie paragraaf 9(a) van Standaard 706. 

 Restriction on Distribution or Use (Ref: Para. 14) Beperking van verspreiding of gebruik 

A15. In addition to the alert required by paragraph 14, the auditor may consider Naast de waarschuwing zoals vereist op grond van alinea 14 kan de 
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A21. it appropriate to indicate that the auditor’s report is intended solely for the 
specific users. Depending on the law or regulation of the particular 
jurisdiction, this may be achieved by restricting the distribution or use of 
the auditor’s report. In these circumstances, the paragraph referred to in 
paragraph 14 may be expanded to include these other matters, and the 
heading modified accordingly (see illustrations in the Appendix to this 
ISA). 

accountant het tevens passend achten om erop te wijzen dat de 
controleverklaring slechts is bedoeld voor de specifieke gebruikers. 
Afhankelijk van de wet- of regelgeving in het specifieke rechtsgebied kan 
dit worden bereikt door de beperking van verspreiding of gebruik van de 
controleverklaring. In deze omstandigheden kan de alinea waarnaar in 
alinea 14 wordt verwezen worden uitgebreid om daarin deze andere 
aangelegenheden op te nemen en kan de titel van de alinea 
dienovereenkomstig worden aangepast (zie de voorbeelden in de bijlage 
bij deze Standaard). 

 Appendix  
(Ref: Para. A13 A14) 

 

Illustrations of Independent Auditor’s’ Reports on 
Special Purpose Financial Statements 
 
 Illustration 1: An auditor’s report on a complete set of financial 

statements of an entity other than a listed entity prepared in 
accordance with the financial reporting provisions of a contract (for 
purposes of this illustration, a compliance framework). 

 Illustration 2: An auditor’s report on a complete set of financial 
statements of an entity other than a listed entity prepared in 
accordance with the tax basis of accounting in Jurisdiction X (for 
purposes of this illustration, a compliance framework). 

 Illustration 3: An auditor’s report on a complete set of financial 
statements of a listed entity prepared in accordance with the financial 
reporting provisions established by a regulator (for purposes of this 
illustration, a fair presentation framework). 

Bijlage 
(Zie Par. A13 A14) 

 

Voorbeelden van controleverklaringen van de 
onafhankelijke accountant betreffende financiële 
overzichten voor bijzondere doeleinden.  
 

Voor voorbeeldteksten van controleverklaringen betreffende financiële 
overzichten voor bijzondere doeleinden wordt verwezen naar HRA deel 3. 
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 CONFORMING AMENDMENTS TO ISA 700 WIJZIGINGEN IN STANDAARD 700 

 Note: The following are conforming amendments to ISA 700 (Revised) as 
a result of the approval of ISA 800 and 805 (Revised). These 
amendments will become effective at the same time as ISA 800 and 805 
(Revised) as well as the new and revised Auditor Reporting standards.  
 
Changes arising from the ISA 720 (Revised) and Disclosures projects 
have also been incorporated in the text where necessary, as these 
standards have now been finalized and issued by the IAASB. These 
changes are not shown in marked text.  
 
The footnote numbers within the amendment below do not align with the 
ISA that is amended, and reference should be made to that ISA. 

NB: Hieronder volgen aanpassingen in andere Standaarden als resultaat 
van de goedkeuring van Standaard 800 en 805 . Deze wijzigingen worden 
effectief op dezelfde datum als Standaard 800 en 805 en de nieuwe en 
gewijzigde Standaarden inzake de controleverklaring 
 
Veranderingen ten gevolge van Standaard 720 en toelichtingen zijn ook 
opgenomen in de tekst waar noodzakelijk aangezien deze Standaarden 
nu zijn gepubliceerd. Deze veranderingen zijn niet aangegeven in de 
gemarkeerde tekst. 
 
De nummers van de voetnoten zijn niet hetzelfde als in de gewijzigde 
Standaarden. Hiervoor wordt verwezen naar de desbetreffende 
Standaarden. 

45. The name of the engagement partner shall be included in the auditor’s 
report for audits of complete  
sets of general purpose on financial statements of listed entities unless, in 
rare circumstances, such  
disclosure is reasonably expected to lead to a significant personal security 
threat. In the rare circumstances that the auditor intends not to include the 
name of the engagement partner in the auditor’s report, the auditor shall 
discuss this intention with those charged with governance to  
inform the auditor’s assessment of the likelihood and severity of a 
significant personal security  
threat. (Ref: Para. A56–A58)  
 

De naam van de opdrachtpartner dient te worden opgenomen van 
volledige sets van in de controleverklaring over financiële overzichten voor 
algemene doeleinden van oob’s of andere beursgenoteerde 
ondernemingen19, tenzij in zeldzame omstandigheden, van een dergelijke 
toelichting redelijkerwijs verwacht wordt dat deze leidt tot een significante 
bedreiging voor de persoonlijke veiligheid. In de zeldzame 
omstandigheden dat de accountant van plan is om de naam van de 
opdrachtpartner niet op te nemen in de controleverklaring, dient de 
accountant deze intentie met de met governance belaste personen te 
bespreken om de inschatting door de accountant van de 
waarschijnlijkheid en ernst van een significante bedreiging voor de 
persoonlijke veiligheid te onderbouwen. (Zie Par. A56-A58) 

A56. 
 

ISQC 1 31 requires that the firm establish policies and procedures to 
provide reasonable assurance that engagements are performed in 
accordance with professional standards and applicable legal and 
regulatory requirements. Notwithstanding these ISQC 1 requirements, 
naming the engagement partner in the auditor’s report is intended to 
provide further transparency to the users of the auditor’s report of 
complete sets of general purpose of on financial statements of a listed 
entity. 
 
31 ISQC 1, Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Financial 

Statements, and Other Assurance and Related Services Engagements, paragraph 32 

   

Wet- en regelgeving 39 op het gebied van kwaliteitsbeheersing vereist van 
het kantoor dat dit beleidslijnen en procedures opzet om een redelijke 
mate van zekerheid te verschaffen dat opdrachten zijn uitgevoerd 
overeenkomstig professionele standaarden en door wet- en regelgeving 
gestelde eisen. Niettegenstaande deze wet- en regelgeving op het gebied 
van kwaliteitsbeheersing is het benoemen van de opdrachtpartner in de 
controleverklaring bedoeld om meer transparantie te verschaffen aan de 
gebruikers van de controleverklaring van een volledige set van over 
financiële overzichten voor algemene doeleinden van een oob of een 
andere beursgenoteerde onderneming.40 

 

39 Afhankelijk van de situatie Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta)/ Besluit toezicht 
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accountantsorganisaties (Bta)/ Verordening accountantsorganisaties (VAO) of Nadere 
voorschriften accountantskantoren ter zake van assurance-opdrachten (NVAK assurance). 
40 In de ISA’s wordt gesproken over ‘listed entity’. 

A57. Law, regulation or national auditing standards may require that the 
auditor’s report include the name of the engagement partner responsible 
for audits other than those of complete sets of general purpose financial 
statements of listed entities. The auditor may also be required by law, 
regulation or national auditing standards, or may decide to include 
additional information beyond the engagement partner’s name in the 
auditor’s report to further identify the engagement partner, for example, 
the engagement partner’s professional license number that is relevant to 
the jurisdiction where the auditor practices. 

Op grond van wet- of regelgeving of nationale (controle-)standaarden kan 
zijn vereist dat de controleverklaring de naam van de opdrachtpartner 
bevat die verantwoordelijk is voor controles anders dan die van volledige 
sets financiële overzichten voor algemene doeleinden van oob’s of andere 
beursgenoteerde ondernemingen.41 Van de accountant kan tevens zijn 
vereist op grond van wet- of regelgeving of nationale (controle-
)standaarden, of kan hij besluiten om in de controleverklaring aanvullende 
informatie op te nemen naast de naam van de opdrachtpartner om de 
opdrachtpartner beter te identificeren, bijvoorbeeld het nummer van zijn 
vergunning die relevant is voor het rechtsgebied waar de accountant 
werkzaam is. 
 
41 In de ISA’s wordt gesproken over ‘listed entities’. 
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