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 INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 805 (REVISED) SPECIAL 
CONSIDERATIONS – AUDITS OF SINGLE FINANCIAL STATEMENTS 
AND SPECIFIC ELEMENTS, ACCOUNTS OR ITEMS OF A FINANCIAL 
STATEMENT 
 
(Effective for audits for periods beginning ending on or after December 15, 
2009 2016) 

STANDAARD 805 (HERZIEN) BIJZONDERE OVERWEGINGEN – 
CONTROLES VAN EEN ENKEL FINANCIEEL OVERZICHT EN 
CONTROLES VAN SPECIFIEKE ELEMENTEN, REKENINGEN OF 
POSTEN VAN EEN ENKEL FINANCIEEL OVERZICHT  
 
(Van toepassing voor controles van financiële overzichten voor perioden 
beginnend eindigend op of na 15 december 2009 2016) 
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 International Standard on Auditing (ISA) 805 (Revised), 
Special Considerations – Audits of Single Financial 
Statements and Specific Element, Accounts or Items of a 
Financial Statement 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 805, Bijzondere overwegingen – controle van 
een enkel financieel overzicht en controles van 
specifieke elementen, rekeningen of posten van een 
financieel overzicht 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 and are to be adapted as 
necessary in the circumstances when applied to audits of other historical 
financial information. This ISA deals with special considerations in the 
application of those ISAs to an audit of a single financial statement or of a 
specific element, account or item of a financial statement. The single 
financial statement or the specific element, account or item of a financial 
statement may be prepared in accordance with a general or special 
purpose framework. If prepared in accordance with a special purpose 
framework, ISA 800 (Revised)1 also applies to the audit. (Ref: Para. A1–
A4) 
 
1 ISA 800 (Revised), Special Considerations—Audits of Financial Statements Prepared in 

Accordance with Special Purpose Frameworks 

De Standaarden in de reeksen 100 tot en met 700 zijn van toepassing op 
een controle van financiële overzichten en dienen voor zover noodzakelijk 
te worden aangepast onder de omstandigheden wanneer deze worden 
toegepast bij controles van overige historische financiële informatie. Deze 
Standaard behandelt bijzondere overwegingen bij het toepassen van die 
Standaarden op een controle van een enkel financieel overzicht, of een 
controle van een specifiek element, rekening of post van een financieel 
overzicht. Het enkele financieel overzicht, of het specifieke element, de 
specifieke rekening of de specifieke post van een financieel overzicht kan 
worden opgesteld in overeenstemming met een stelsel voor algemene dan 
wel bijzondere doeleinden. Indien opgesteld in overeenstemming met een 
stelsel voor bijzondere doeleinden, dan is ook Standaard 8001 op de 
controle van toepassing. (Zie Par. A1-A4) 
 
1 Standaard 800, Bijzondere overwegingen – Controles van financiële overzichten die zijn 

opgesteld in overeenstemming met stelsels voor bijzondere doeleinden. 

2. This ISA does not apply to the report of a component auditor, issued as a 
result of work performed on the financial information of a component at 
the request of a group engagement team for purposes of an audit of 
group financial statements (see ISA 600).2 

 

2 ISA 600, Special Considerations—Audits of Group Financial Statements (Including the 

Work of Component Auditors) 

Deze Standaard is niet van toepassing op de rapportage van een 
accountant van een groepsonderdeel die is uitgebracht als resultaat van 
werkzaamheden die zijn uitgevoerd op de financiële informatie van een 
groepsonderdeel op het verzoek van een opdrachtteam op groepsniveau 
voor de doeleinden van een controle van de financiële overzichten van een 
groep (Zie Standaard 6002). 
 
2 Standaard 600, Bijzondere overwegingen – Controles van financiële overzichten van een 

groep (inclusief de werkzaamheden van accountants van groepsonderdelen). 

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 overige 
Standaarden; noch is zij erop gericht alle bijzondere overwegingen te 
behandelen die relevant kunnen zijn in de omstandigheden van de 
opdracht. 

 Effective Date Ingangsdatum 

4. This ISA is effective for audits of single financial statements or of specific 
elements, accounts or items for periods beginning ending on or after 
December 15, 2009 2016. In the case of audits of single financial 
statements or of specific elements, accounts or items of a financial 
statement prepared as at a specific date, this ISA is effective for audits of 
such information prepared as at a date on or after December 14 15, 2010 
2016. 

Voor de ingangsdatum wordt verwezen naar de slotbepalingen. 
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 Objective Doelstelling 
5. The objective of the auditor, when applying ISAs in an audit of a single 

financial statement or of a specific element, account or item of a financial 
statement, 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 single financial statement or 

on the specific element, account or item of a financial statement. 

De doelstelling van de accountant, wanneer de Standaarden worden 
toegepast bij een controle van een enkel financieel overzicht of van een 
specifiek element, rekening of post van een financieel overzicht, is om op 
passende wijze de bijzondere overwegingen te adresseren die relevant zijn 
bij:  
a de aanvaarding van de opdracht; 
b het plannen en uitvoeren van die opdracht; alsmede 
c het vormen van een oordeel en het rapporteren over het enkele 

financieel overzicht of over het specifieke element, de rekening of de 
post van een financieel overzicht. 

 Definitions Definities 

6. For purposes of this ISA, reference to: 
a “Element of a financial statement” or “element” means an “element, 

account or item of a financial statement;” 
b “International Financial Reporting Standards” means the International 

Financial Reporting Standards (IFRSs) issued by the International 
Accounting Standards Board; and 

c A single financial statement or to a specific element of a financial 
statement includes the related disclosures notes. (Ref: Para. A2) The 
related notes ordinarily comprise a summary of significant accounting 
policies and other explanatory information relevant to the financial 
statement or to the element. 

In het kader van deze Standaard, verwijst: 
a ‘element van een financieel overzicht’ of ‘element’ naar een ‘element, 

rekening of post van een financieel overzicht’; 
b ‘International Financial Reporting Standards (IFRS)’ naar de 

International Financial Reporting Standards (IFRS) uitgebracht door de 
International Accounting Standards Board; alsmede 

c een enkel financieel overzicht of een specifiek element van een 
financieel overzicht mede naar de daarop betrekking hebbende 
toelichtingen (Zie Par. A2). De daarop betrekking hebbende 
toelichtingen bestaan gewoonlijk uit een overzicht van belangrijke 
gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 
toelichtingen die relevant zijn voor het financieel overzicht of voor het 
element. 

 Requirements Vereisten 

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

 Application of the ISAs Toepassing van de Standaarden 

7. ISA 200 requires the auditor to comply with all ISAs relevant to the audit.3 
In the case of an audit of a single financial statement or of a specific 
element of a financial statement, this requirement applies irrespective of 
whether the auditor is also engaged to audit the entity’s complete set of 
financial statements. If the auditor is not also engaged to audit the entity’s 
complete set of financial statements, the auditor shall determine whether 
the audit of a single financial statement or of a specific element of those 
financial statements in accordance with ISAs is practicable. (Ref: Para. 
A5–A6) 

Standaard 200 vereist van de accountant om te voldoen aan alle 
Standaarden die relevant zijn voor de controle.3 In het geval van een 
controle van een enkel financieel overzicht of van een specifiek element 
van een financieel overzicht, is deze vereiste van toepassing ongeacht of 
de accountant tevens de opdracht heeft om de volledige set van financiële 
overzichten van de entiteit te controleren. Indien de accountant niet tevens 
de opdracht heeft om de volledige set van financiële overzichten van de 
entiteit te controleren, dan dient de accountant te bepalen of de controle 
overeenkomstig de Standaarden van een enkel financieel overzicht of van 
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3 ISA 200, Overall Objectives of the Independent Auditor and the Conduct of an Audit in 

Accordance with International Standards on Auditing, paragraph 18 

een specifiek element van die financiële overzichten uitvoerbaar is. (Zie 
Par. A5-A6) 
 
3 Standaard 200, Algehele doelstellingen van de onafhankelijke accountant, alsmede het 

uitvoeren van een controle overeenkomstig de Standaarden, paragraaf 18. 

 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.4 In the case of an audit of a single financial statement or of a 
specific element of a financial statement, this shall include whether 
application of the financial reporting framework will result in a presentation 
that provides adequate disclosures to enable the intended users to 
understand the information conveyed in the financial statement or the 
element, and the effect of material transactions and events on the 
information conveyed in the financial statement or the element. (Ref: 
Para. A7) 
 
4 ISA 210, Agreeing the Terms of Audit Engagements, paragraph 6(a) 

Standaard 210 vereist van de accountant om de aanvaardbaarheid vast te 
stellen van het stelsel inzake financiële verslaggeving dat wordt toegepast 
bij het opstellen van de financiële overzichten.4 In het geval van een 
controle van een enkel financieel overzicht of van een specifiek element 
van een financieel overzicht, dient dit te omvatten of het toepassen van het 
stelsel inzake financiële verslaggeving zal resulteren in een presentatie die 
voorziet in adequate toelichtingen om de beoogde gebruikers in staat te 
stellen om de informatie die bekend wordt gemaakt in het financieel 
overzicht of in het element, alsmede de invloed van transacties van 
materieel belang en gebeurtenissen op de in het financieel overzicht of in 
het element bekendgemaakte informatie te begrijpen. (Zie Par. A7) 
 
4 Standaard 210, Overeenkomen van de voorwaarden van controleopdrachten, paragraaf 6(a). 

 Form of Opinion Vorm van het oordeel 

9. ISA 210 requires that the agreed terms of the audit engagement include 
the expected form of any reports to be issued by the auditor.5 In the case 
of an audit of a single financial statement or of a specific element of a 
financial statement, the auditor shall consider whether the expected form 
of opinion is appropriate in the circumstances. (Ref: Para. A8–A9) 
 
5 ISA 210, paragraph 10(e) 

Standaard 210 vereist dat de overeengekomen voorwaarden van de 
controleopdracht de verwachte vorm omvatten van eventuele rapportages 
die door de accountant moeten worden uitgebracht.5 In het geval van een 
controle van een enkel financieel overzicht of van een specifiek element 
van een financieel overzicht, dient de accountant in overweging te nemen of 
de verwachte vorm van het oordeel passend is onder de omstandigheden. 
(Zie Par. A8-A9) 
 
5 Standaard 210, paragraaf 10 (e). 

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

10. ISA 200 states that ISAs are written in the context of an audit of financial 
statements; they are to be adapted as necessary in the circumstances 
when applied to audits of other historical financial information.6 7 In 
planning and performing the audit of a single financial statement or of a 
specific element of a financial statement, the auditor shall adapt all ISAs 
relevant to the audit as necessary in the circumstances of the 
engagement. (Ref: Para. A10–A1415) 
 

Standaard 200 stelt dat de Standaarden geschreven zijn in de context van 
een controle van financiële overzichten; zij moeten worden aangepast voor 
zover noodzakelijk onder de omstandigheden wanneer zij worden 
toegepast bij controles van overige historisch financiële informatie.6 7 Bij het 
plannen en uitvoeren van de controle van een enkel financieel overzicht of 
van een specifiek element van een financieel overzicht, dient de accountant 
alle Standaarden die relevant zijn voor de controle aan te passen voor 
zover noodzakelijk is in de omstandigheden van de opdracht. (Zie Par. A10-
A1415) 
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6 ISA 200, paragraph 2 

7 ISA 200, paragraph 13(f), explains that the term “financial statements” ordinarily refers to a 

complete set of financial statements as determined by the requirements of the applicable 
financial reporting framework. 

 

 
6 Standaard 200, paragraaf 2. 
7 Standaard 200, paragraaf 13(f), licht toe dat de term ‘financiële overzichten’ gewoonlijk 

verwijst naar de volledige set van financiële overzichten zoals vastgesteld door de eisen 
gesteld door het van toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving. 

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

11. When forming an opinion and reporting on a single financial statement or 
on a specific element of a financial statement, the auditor shall apply the 
requirements in ISA 700 (Revised),8 and, when applicable, ISA 800 
(Revised) adapted as necessary in the circumstances of the engagement. 
(Ref: Para. A1516–A1622) 
 
8 ISA 700 (Revised), Forming an Opinion and Reporting on Financial Statements 

Bij het vormen van een oordeel en het rapporteren over een enkel 
financieel overzicht of over een specifiek element van een financieel 
overzicht, dient de accountant de vereisten in Standaard 7008 en, indien 
van toepassing, Standaard 800 toe te passen, aangepast voor zover 
noodzakelijk in de omstandigheden van de opdracht. (Zie Par. A1516–
A1622) 
 
8 Standaard 700 Het vormen van een oordeel en het rapporteren over financiële overzichten. 

 Reporting on the Entity’s Complete Set of Financial Statements and on a 
Single Financial Statement or on a Specific Element of Those Financial 
Statements 

Rapporteren over de volledige set van financiële overzichten van de entiteit 
en over een enkel financieel overzicht en over een specifiek element van 
die financiële overzichten 

12. If the auditor undertakes an engagement to report on a single financial 
statement or on a specific element of a financial statement in conjunction 
with an engagement to audit the entity’s complete set of financial 
statements, the auditor shall express a separate opinion for each 
engagement. 

Indien de accountant een opdracht aanvaardt om te rapporteren 
betreffende een enkel financieel overzicht of over een specifiek element van 
een financieel overzicht in combinatie met een opdracht om de volledige set 
van financiële overzichten van een entiteit te controleren, dient de 
accountant voor iedere opdracht een separaat oordeel tot uitdrukking te 
brengen. 

13. The An audited single financial statement or the an audited specific 
element of a financial statement may be published together with the 
entity’s audited complete set of financial statements. If the auditor 
concludes that the presentation of the single financial statement or of the 
specific element of a financial statement does not differentiate it 
sufficiently from the complete set of financial statements, the auditor shall 
ask management to rectify the situation. Subject to paragraphs 15 and 16, 
the auditor shall also differentiate the opinion on the single financial 
statement or on the specific element of a financial statement from the 
opinion on the complete set of financial statements. The auditor shall not 
issue the auditor’s report containing the opinion on the single financial 
statement or on the specific element of a financial statement until satisfied 
with the differentiation. 

Het Een gecontroleerde enkele financieel overzicht of het een 
gecontroleerde specifieke element van een financieel overzicht kan samen 
met de gecontroleerde volledige set van financiële overzichten van de 
entiteit worden uitgebracht. Indien de accountant concludeert dat de 
presentatie van het enkele financieel overzicht of van het specifieke 
element van een financieel overzicht het niet voldoende van de volledige 
set van financiële overzichten onderscheidt, dient de accountant het 
management te verzoeken om de situatie te rectificeren. Los van Met 
toepassing van alinea 15 en 16 dient de accountant ook het oordeel over 
het enkele financieel overzicht of over het specifieke element van een 
financieel overzicht te onderscheiden van het oordeel over de volledige set 
van financiële overzichten. De accountant dient de controleverklaring die 
het oordeel over het enkele financieel overzicht of over het specifieke 
element van een financieel overzicht bevat niet uit te brengen totdat hij zich 
heeft vergewist van de differentiatie daartussen. 
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 Considering the Implications of Certain Matters Included Modified 
Opinion, Emphasis of Matter Paragraph or Other Matter Paragraph in the 
Auditor’s Report on the Entity’s Complete Set of Financial Statements for 
the Audit of the Single Financial Statement or the Specific Element of a 
Financial Statement and for the Auditor’s Report Thereon 

Overwegen van de implicaties van bepaalde aangelegenheden opgenomen 
aangepast oordeel, paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden of 
paragraaf inzake overige aangelegenheden in de controleverklaring 
betreffende de volledige set van financiële overzichten van de entiteit voor 
de controle van het enkele financieel overzicht en de daarbij horende 
controleverklaring 

14.  If the opinion in the auditor’s report on an entity’s complete set of financial 
statements is includes: 
a A modified, opinion in accordance with ISA 705 (Revised);9  
b or that report includes aAn Emphasis of Matter paragraph or an Other 

Matter paragraph, in accordance with ISA 706 (Revised),10  
c A Material Uncertainty Related to Going Concern section in 

accordance with ISA 570 (Revised);11  
d Communication of key audit matters in accordance with ISA 701;12 or 
e A statement that describes an uncorrected material misstatement of 

the other information in accordance with ISA 720 (Revised);13 
 
 
 
 
the auditor shall consider the implications, if any, that these matters 
determine the effect that this may have for the audit of the single financial 
statement or of the specific element of a financial statement and for on the 
auditor’s report thereon. on a single financial statement or on a specific 
element of those financial statements. When deemed appropriate, the 
auditor shall modify the opinion on the single financial statement or on the 
specific element of a financial statement, or include an Emphasis of 
Matter paragraph or an Other Matter paragraph in the auditor’s report, 
accordingly. (Ref: Para. A1723–A27) 
 
 
 
 
 
 
9 ISA 705 (Revised), Modifications to the Opinion in the Independent Auditor’s Report 

10 ISA 706 (Revised), Emphasis of Matter Paragraphs and Other Matter Paragraphs in the 

Independent Auditor’s Report 

Indien het oordeel in de controleverklaring betreffende de volledige set van 
financiële overzichten van een entiteit is aangepast het volgende omvat: 
a een aangepaste verklaring in overeenstemming met Standaard 7059; 
b een paragraaf ter benadrukking van bepaalde aangelegenheden of een 

paragraaf inzake overige aangelegenheden in overeenstemming met 
Standaard 70610; 

c een sectie Onzekerheid van materieel belang omtrent de continuïteit in 
overeenstemming met Standaard 57011; 

d communicatie van materialiteit, reikwijdte van de groepscontrole en 
kernpunten van de controle in overeenstemming met Standaard 70012 
en 70113; of  

e een vermelding die een ongecorrigeerde afwijking van materieel belang 
van de andere informatie beschrijft in overeenstemming met Standaard 
72014  

 
zal de accountant eventuele implicaties overwegen die deze 
aangelegenheden hebben voor de controle van het enkele financieel 
overzicht of  het specifieke element van een financieel overzicht en voor de 
daarbij horende controleverklaring. of indien die verklaring een paragraaf ter 
benadrukking van aangelegenheden, dan wel een paragraaf inzake overige 
aangelegenheden omvat, dient de accountant de invloed vast te stellen die 
dit kan hebben op de controleverklaring betreffende een enkel financieel 
overzicht of over een specifiek element van die financiële overzichten. 
Wanneer dit passend wordt geacht, zal de accountant het oordeel over het 
enkele financieel overzicht of over het specifieke element van een financieel 
overzicht aanpassen, dan wel een paragraaf ter benadrukking van 
aangelegenheden of een paragraaf inzake overige aangelegenheden, al 
naargelang het geval, toevoegen aan de controleverklaring. (Zie Par. 
A1723–A27) 
 
9 Standaard 705, Aanpassingen van het oordeel in de controleverklaring van de onafhankelijke 

accountant. 
10 Standaard 706, Paragrafen ter benadrukking van bepaalde aangelegenheden en paragrafen 
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11 ISA 570 (Revised), Going Concern, paragraph 22 

12 ISA 701, Communicating Key Audit Matters in the Independent Auditor’s Report, 

paragraph 13 

13 ISA 720 (Revised), The Auditor’s Responsibilities Relating to Other Information, 

paragraph 22(e)(ii) 

inzake overige aangelegenheden in de controleverklaring van de onafhankelijke accountant. 
11 Standaard 570 Continuïteit, paragraaf 22. 
12 Standaard 700, paragraaf 29A en 29AA. 
13 Standaard 701 Het communiceren van kernpunten van de controle in de controleverklaring 

van de onafhankelijke accountant, paragraaf 13. 
14 Standaard 720 De verantwoordelijkheden van de accountant met betrekking tot andere 

informatie, paragraaf 12(e) (ii). 
 Adverse Opinion or Disclaimer of Opinion in the Auditor’s Report on the 

Entity’s Complete Set of Financial Statements 
Afkeurend oordeel of oordeelonthouding in de controleverklaring over de 
volledige set van financiële overzichten van de entiteit 

15. If the auditor concludes that it is necessary to express an adverse opinion 
or disclaim an opinion on the entity’s complete set of financial statements 
as a whole, ISA 705 (Revised) does not permit the auditor to include in 
the same auditor’s report an unmodified opinion on a single financial 
statement that forms part of those financial statements or on a specific 
element that forms part of those financial statements.14 This is because 
such an unmodified opinion would contradict the adverse opinion or 
disclaimer of opinion on the entity’s complete set of financial statements 
as a whole. (Ref: Para. A128) 
 
14 ISA 705 (Revised), Modifications to the Opinion in the Independent Auditor’s Report, 

paragraph 15 

Indien de accountant concludeert dat het noodzakelijk is om een afkeurend 
oordeel tot uitdrukking te brengen over, of om een oordeelonthouding over 
de volledige set van financiële overzichten als geheel van de entiteit te 
formuleren, dan staat Standaard 705 niet toe dat de accountant in dezelfde 
controleverklaring een goedkeurend oordeel opneemt over een enkel 
financieel overzicht dat deel uitmaakt van die financiële overzichten of over 
een specifiek element dat deel uitmaakt van die financiële overzichten.15 Dit 
is omdat een dergelijk goedkeurend oordeel het afkeurende oordeel of de 
oordeelonthouding over de volledige set van financiële overzichten als 
geheel van de entiteit zou tegenspreken. (Zie Par. A28) 
 
15 Standaard 705 Aanpassingen van het oordeel in de controleverklaring van de 

onafhankelijke accountant , paragraaf 15. 
16. If the auditor concludes that it is necessary to express an adverse opinion 

or disclaim an opinion on the entity’s complete set of financial statements 
as a whole but, in the context of a separate audit of a specific element of 
that is included in those financial statements, the auditor nevertheless 
considers it appropriate to express an unmodified opinion on that element, 
the auditor shall only do so if: 
a The auditor is not prohibited by law or regulation from doing so; 
b That opinion is expressed in an auditor’s report that is not published 

together with the auditor’s report containing the adverse opinion or 
disclaimer of opinion; and 

c The specific element does not constitute a major portion of the entity’s 
complete set of financial statements. 

Indien de accountant concludeert dat het noodzakelijk is om een afkeurend 
oordeel tot uitdrukking te brengen over, dan wel om een oordeelonthouding 
over de volledige set van financiële overzichten als geheel van de entiteit te 
formuleren, maar de accountant, in de context van een separate controle 
van een specifiek element dat in van die financiële overzichten is 
opgenomen, het desalniettemin passend acht om een goedkeurend oordeel 
over dat element tot uitdrukking te brengen, dient de accountant dit alleen 
te doen indien:  
a wet- of regelgeving de accountant niet verhindert om dit te doen;  
b dat oordeel tot uitdrukking wordt gebracht in een controleverklaring die 

niet samen met de controleverklaring die het afkeurend oordeel of de 
oordeelonthouding bevat openbaar wordt gemaakt; alsmede 

c het specifieke element geen groot deel vormt van de volledige set van 
financiële overzichten van de entiteit. 

17. The auditor shall not express an unmodified opinion on a single financial 
statement of a complete set of financial statements if the auditor has 
expressed an adverse opinion or disclaimed an opinion on the complete 

De accountant dient geen goedkeurend oordeel over een enkel financieel 
overzicht van een volledige set van financiële overzichten tot uitdrukking te 
brengen indien de accountant een afkeurend oordeel tot uitdrukking heeft 
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set of financial statements as a whole. This is the case even if the 
auditor’s report on the single financial statement is not published together 
with the auditor’s report containing the adverse opinion or disclaimer of 
opinion. This is because a single financial statement is deemed to 
constitute a major portion of those financial statements. 

gebracht over dan wel een oordeelonthouding over de volledige set van 
financiële overzichten als geheel heeft geformuleerd. Dit is zelfs het geval 
als de controleverklaring betreffende het enkele financieel overzicht niet 
openbaar is gemaakt tezamen met de controleverklaring die het afkeurend 
oordeel of de oordeelonthouding bevat. Dit komt doordat een enkel 
financieel overzicht wordt geacht een groot deel van die financiële 
overzichten uit te maken. 

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

teksten 

 Scope of this ISA (Ref: Para. 1, 6(c) Reikwijdte van deze Standaard (Zie Par. 1, 6(c)) 

A1. ISA 200 defines the term “historical financial information” as information 
expressed in financial terms in relation to a particular entity, derived 
primarily from that entity’s accounting system, about economic events 
occurring in past time periods or about economic conditions or 
circumstances at points in time in the past.15 

 

15 ISA 200, paragraph 13(g) 

Standaard 200 definieert de term ‘historische financiële informatie’ als 
informatie die tot uitdrukking is gebracht in financiële termen in relatie tot 
een bepaalde entiteit, voornamelijk ontleend aan het administratieve 
systeem van die entiteit, over economische gebeurtenissen die zich 
voordeden in vroegere tijdsperioden of over economische voorwaarden of 
omstandigheden op bepaalde momenten in het verleden.16 

 

16 Standaard 200, paragraaf 13 (g). 

A2. ISA 200 defines the term “financial statements” as a structured 
representation of historical financial information, including disclosures 
related notes, intended to communicate an entity’s economic resources or 
obligations at a point in time or the changes therein for a period of time in 
accordance with a financial reporting framework. The term “financial 
statements” ordinarily refers to a complete set of financial statements as 
determined by the requirements of the applicable financial reporting 
framework, but can also refer to a single financial statement. 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 a financial statement, or in the notes, 
or incorporated therein by cross-reference.16 As noted in paragraph 6(c), 
reference to a single financial statement or specific element of a financial 
statement includes the related disclosures. 
 
16 ISA 200, paragraph 13(f) 

Standaard 200 definieert de term ‘financiële overzichten’ als een 
gestructureerde weergave van historische financiële informatie, met 
inbegrip van de daarop betrekking hebbende toelichtingen, bedoeld om 
economische middelen of verplichtingen van de entiteit op een zeker tijdstip 
of de veranderingen die zich daarin gedurende een periode hebben 
voorgedaan te communiceren in overeenstemming met een stelsel inzake 
financiële verslaggeving. De term “financiële overzichten” verwijst 
gewoonlijk naar een volledige set van financiële overzichten zoals die is 
bepaald door de eisen die door het van toepassing zijnde stelsel inzake 
financiële verslaggeving zijn gesteld, maar kan ook verwijzen naar een 
enkel financieel overzicht. 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 het individuele financiële 
overzicht zelf of in de toelichtingen of zijn daarin opgenomen door 
kruisverwijzingen17. Zoals opgemerkt in paragraaf 6(c), omvat verwijzing 
naar een enkel financieel overzicht of specifiek element van een financieel 
overzicht de daarop betrekking hebbende toelichtingen.  
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17 Standaard 200, paragraaf 13 (f). 

A3. ISAs are written in the context of an audit of financial statements;17 they 
are to be adapted as necessary in the circumstances when applied to an 
audit of other historical financial information, such as a single financial 
statement or a specific element of a financial statement. This ISA assists 
in this regard. (Appendix 1 lists examples of such other historical financial 
information.) 
 
17 ISA 200, paragraph 2 

De Standaarden zijn geschreven in de context van een controle van 
financiële overzichten;18 ze moeten worden aangepast voor zover 
noodzakelijk onder de omstandigheden wanneer zij worden toegepast bij 
een controle van overige historische financiële informatie zoals een enkel 
financieel overzicht of een specifiek element van een financieel overzicht. In 
dit opzicht biedt deze Standaard ondersteuning. (bijlage 1 somt 
voorbeelden op van dergelijke overige historische financiële informatie.) 
 
18 Standaard 200, paragraaf 2. 

A4. A reasonable assurance engagement other than an audit of historical 
financial information is performed in accordance with International 
Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 (Revised).18 

 

18 ISAE 3000 (Revised), Assurance Engagement Other than Audits or Reviews of Historical 

Financial Information 

Een opdracht met een redelijke mate van zekerheid, anders dan een 
controle van historische financiële informatie, wordt uitgevoerd 
overeenkomstig Standaard 3000 inzake assurance opdrachten.19 

 

19 Standaard 3000, Assurance-opdrachten anders dan controles of beoordelingen van 

historische financiële informatie. 

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

 Application of ISAs (Ref: Para. 7) Toepassing van de Standaarden (Zie Par. 7) 

A5. 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.19 

 

19 ISA 200, paragraphs 14, 18 and 22-23 

Standaard 200 vereist van de accountant om te voldoen aan (a) relevante 
ethische voorschriften, met inbegrip van voorschriften die betrekking 
hebben op onafhankelijkheid, die verband houden met opdrachten voor het 
controleren van financiële overzichten, alsmede aan (b) alle Standaarden 
die voor de controle relevant zijn. Standaard 200 vereist ook van de 
accountant om te voldoen aan elke vereiste van een Standaard tenzij, 
onder de omstandigheden van de controle, de gehele Standaard niet 
relevant is of de vereiste niet relevant is omdat deze voorwaardelijk is en 
aan die voorwaarde niet is voldaan. In uitzonderlijke omstandigheden kan 
de accountant het noodzakelijk achten om af te wijken van een relevante 
vereiste in een Standaard door het uitvoeren van alternatieve 
controlewerkzaamheden teneinde datgene waarop die vereiste gericht is te 
bereiken.20 

 

20 Standaard 200, paragraaf 14, 18 en 22-23. 

A6. Compliance with the requirements of ISAs relevant to the audit of a single 
financial statement or of a specific element of a financial statement may 
not be practicable when the auditor is not also engaged to audit the 
entity’s complete set of financial statements. In such cases, the auditor 
often does not have the same understanding of the entity and its 
environment, including its internal control, as an auditor who also audits 

Het naleven van de vereisten van voor de controle van een enkel financieel 
overzicht of van een specifiek element van een financieel overzicht 
relevante Standaarden is mogelijk niet uitvoerbaar wanneer de accountant 
niet tevens de opdracht heeft om de volledige set van financiële overzichten 
van de entiteit te controleren. In dergelijke gevallen beschikt de accountant 
vaak niet over hetzelfde inzicht in de entiteit en haar omgeving, met 
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the entity’s complete set of financial statements. The auditor also does not 
have the audit evidence about the general quality of the accounting 
records or other accounting information that would be acquired in an audit 
of the entity’s complete set of financial statements. Accordingly, the 
auditor may need further evidence to corroborate audit evidence acquired 
from the accounting records. In the case of an audit of a specific element 
of a financial statement, certain ISAs require audit work that may be 
disproportionate to the element being audited. For example, although the 
requirements of ISA 570 (Revised)20 are likely to be relevant in the 
circumstances of an audit of a schedule of accounts receivable, 
complying with those requirements may not be practicable because of the 
audit effort required. If the auditor concludes that an audit of a single 
financial statement or of a specific element of a financial statement in 
accordance with ISAs may not be practicable, the auditor may discuss 
with management whether another type of engagement might be more 
practicable. 
 
20 ISA 570, Going Concern 

inbegrip van haar interne beheersing, zoals een accountant die tevens de 
volledige set van financiële overzichten van de entiteit controleert. Evenmin 
beschikt de accountant over de controle-informatie over de algemene 
kwaliteit van de administratie of van overige informatie inzake de 
administratieve verwerking die zou zijn verkregen bij een controle van de 
volledige set van financiële overzichten van de entiteit. Dienovereenkomstig 
heeft de accountant mogelijk meer informatie nodig om de controle-
informatie die hij vanuit de administratie heeft verkregen te bevestigen. In 
het geval van een controle van een specifiek element van een financieel 
overzicht vereisen bepaalde Standaarden controlewerkzaamheden die 
mogelijk niet in verhouding staan tot het element dat wordt gecontroleerd. 
Hoewel bijvoorbeeld de vereisten van Standaard 57020 waarschijnlijk 
relevant zijn onder de omstandigheden van een controle van een overzicht 
van vorderingen, is het voldoen aan die vereisten mogelijk niet uitvoerbaar 
vanwege de controle-inspanningen die daartoe vereist zijn. Indien de 
accountant concludeert dat een controle van een enkel financieel overzicht 
of van een specifiek element van een financieel overzicht overeenkomstig 
de Standaarden mogelijk niet uitvoerbaar is, kan de accountant met het 
management bespreken of een ander type opdracht beter uitvoerbaar zou 
kunnen zijn. 
 
20 Standaard 570, Continuïteit 

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

A7. A single financial statement or a specific element of a financial statement 
may be prepared in accordance with an applicable financial reporting 
framework that is based on a financial reporting framework established by 
an authorized or recognized standards setting organization for the 
preparation of a complete set of financial statements (for example, 
International Financial Reporting Standards IFRSs). If this is the case, 
determination of the acceptability of the applicable framework may involve 
considering whether that framework includes all the requirements of the 
framework on which it is based that are relevant to the presentation of a 
single financial statement or of a specific element of a financial statement 
that provides adequate disclosures. 

Een enkel financieel overzicht of een specifiek element van een financieel 
overzicht kan worden opgesteld in overeenstemming met een van 
toepassing zijnd stelsel inzake financiële verslaggeving dat is gebaseerd op 
een stelsel inzake financiële verslaggeving dat is tot stand gebracht door 
een geautoriseerde of erkende instantie die standaarden vaststelt 
(standards setting organization) voor het opstellen van een volledige set 
van financiële overzichten (bijvoorbeeld, International Financial Reporting 
Standards IFRS). Indien dit het geval is, kan het vaststellen van de 
aanvaardbaarheid van het van toepassing zijnde stelsel de overweging 
omvatten of dat stelsel alle vereisten omvat van het stelsel waarop het is 
gebaseerd die relevant zijn voor de presentatie van een enkel financieel 
overzicht of van een specifiek element van een financieel overzicht dat in 
adequate toelichtingen voorziet. 

 Form of Opinion (Ref: Para.9) Vorm van het oordeel (Zie Par. 9) 
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A8. The form of opinion to be expressed by the auditor depends on the 
applicable financial reporting framework and any applicable laws or 
regulations.21 In accordance with ISA 700 (Revised):22  
a When expressing an unmodified opinion on a complete set of financial 

statements prepared in accordance with a fair presentation framework, 
the auditor’s opinion, unless otherwise required by law or regulation, 
uses one of the following phrases: 
i the financial statements present fairly, in all material respects, in 

accordance with [the applicable financial reporting framework]; or 
ii the financial statements give a true and fair view in accordance with 

[the applicable financial reporting framework]; and 
b When expressing an unmodified opinion on a complete set of financial 

statements prepared in accordance with a compliance framework, the 
auditor’s opinion states that the financial statements are prepared, in 
all material respects, in accordance with [the applicable financial 
reporting framework]. 

 
21 ISA 200, paragraph 8 
22 ISA 700 (Revised), paragraphs 3525–3626 

 
 

De vorm van het oordeel dat door de accountant tot uitdrukking zal worden 
gebracht, is afhankelijk van het van toepassing zijnde stelsel inzake 
financiële verslaggeving en van eventuele van toepassing zijnde wet- of 
regelgeving.21 Overeenkomstig Standaard 700:22  
a wanneer een goedkeurend oordeel tot uitdrukking wordt gebracht over 

een volledige set van financiële overzichten die in overeenstemming 
met een getrouw-beeld-stelsel zijn opgesteld, maakt het oordeel van de 
accountant, tenzij anderszins door wet- of regelgeving is vereist, 
gebruik van één van de volgende bewoordingen: (i) de financiële 
overzichten geven een getrouwe weergave, in alle van materieel belang 
zijnde opzichten, in overeenstemming met [het van toepassing zijnde 
stelsel inzake financiële verslaggeving]; of (ii) de financiële overzichten 
geven een getrouw beeld in overeenstemming met [het van toepassing 
zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving]; alsmede, 

b wanneer een goedkeurend oordeel tot uitdrukking wordt gebracht over 
een volledige set van financiële overzichten die zijn opgesteld in 
overeenstemming met een compliance-stelsel, dan stelt het oordeel 
van de accountant dat de financiële overzichten zijn opgesteld, in alle 
van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met [het 
van toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving]. 

 
21 Standaard 200, paragraaf 8. 
22 Standaard 700, paragraaf 3525–3626. 

A9 In the case of a single financial statement or of a specific element of a 
financial statement, the applicable financial reporting framework may not 
explicitly address the presentation of the financial statement or of the 
specific element of the financial statement. This may be the case when 
the applicable financial reporting framework is based on a financial 
reporting framework established by an authorized or recognized 
standards setting organization for the preparation of a complete set of 
financial statements (for example, International Financial Reporting 
Standards IFRSs). The auditor therefore considers whether the expected 
form of opinion is appropriate in the light of the applicable financial 
reporting framework. Factors that may affect the auditor’s consideration 
as to whether to use the phrases “presents fairly, in all material respects,” 
or “gives a true and fair view” in the auditor’s opinion include: 

 Whether the applicable financial reporting framework is explicitly or 
implicitly restricted to the preparation of a complete set of financial 
statements. 

In het geval van een enkel financieel overzicht of van een specifiek element 
van een financieel overzicht is het mogelijk dat het van toepassing zijnde 
stelsel inzake financiële verslaggeving de presentatie van het financieel 
overzicht of van het specifieke element van het financieel overzicht niet 
expliciet adresseert. Dit kan het geval zijn wanneer het van toepassing 
zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving gebaseerd is op een stelsel 
inzake financiële verslaggeving dat is vastgesteld door een geautoriseerde 
of erkende instantie die standaarden vaststelt (standards setting 
organization)voor het opstellen van een volledige set van financiële 
overzichten (bijvoorbeeld, International Financial Reporting Standards 
IFRS). Daarom overweegt de accountant of de verwachte vorm van het 
oordeel passend is in het licht van het van toepassing zijnde stelsel inzake 
financiële verslaggeving. Factoren die van invloed kunnen zijn op de 
overweging van de accountant om in het oordeel van de accountant gebruik 
te maken van de bewoordingen ‘geeft een getrouwe weergave, in alle van 
materieel belang zijnde opzichten’ of ‘geeft een getrouw beeld’ omvatten:  
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 Whether the single financial statement or the specific element of a 
financial statement will: 
o Comply fully with each of those requirements of the framework 

relevant to the particular financial statement or the particular 
element, and the presentation of the financial statement or the 
specific element of a financial statement include the related 
disclosures notes. 

o If necessary to achieve fair presentation, provide disclosures 
beyond those specifically required by the framework or, in 
exceptional circumstances, depart from a requirement of the 
framework. 

The auditor’s decision as to the expected form of opinion is a matter of 
professional judgment. It may be affected by whether use of the phrases 
“presents fairly, in all material respects,” or “gives a true and fair view” in 
the auditor’s opinion on a single financial statement or on a specific 
element of a financial statement prepared in accordance with a fair 
presentation framework is generally accepted in the particular jurisdiction. 

 de vraag of het van toepassing zijnde stelsel inzake financiële 
verslaggeving expliciet of impliciet wordt beperkt tot het opstellen van 
een volledige set van financiële overzichten;  

 de vraag of het enkele financieel overzicht of het specifieke element van 
een financieel overzicht:  
o volledig zal voldoen aan alle eisen die gesteld zijn door het stelsel dat 

relevant is voor dat bepaalde financieel overzicht of voor dat 
bepaalde element, alsmede de vraag of de presentatie van het 
financieel overzicht of van het specifieke element van een financieel 
overzicht de daarmee verband houdende toelichtingen bevat;  

o indien nodig om een getrouwe weergave te bereiken, zal voorzien in 
toelichtingen die verder gaan dan die toelichtingen die specifiek door 
het stelsel vereist zijn of die, in buitengewone omstandigheden, 
afwijken van een door het stelsel gestelde eis.  

 
Het besluit van de accountant over de verwachte vorm van het oordeel is 
een zaak van professionele oordeelsvorming. Het kan worden beïnvloed 
door de vraag of het gebruik van de bewoordingen ‘geeft een getrouwe 
weergave, in alle van materieel belang zijnde opzichten’ of ‘geeft een 
getrouw beeld’ in het oordeel van de accountant over een enkel financieel 
overzicht of over een specifiek element van een financieel overzicht dat is 
opgesteld in overeenstemming met een getrouw-beeld-stelsel, over het 
algemeen in het desbetreffende rechtsgebied wordt geaccepteerd. 

 Considerations When Planning and Performing the Audit (Ref: Para. 
10) 

Overwegingen bij het plannen en uitvoeren van de controle (Zie Par. 
10) 

A10. The relevance of each of the ISAs requires careful consideration. Even 
when only a specific element of a financial statement is the subject of the 
audit, ISAs such as ISA 240,23 ISA 55024 and ISA 570 (Revised) are, in 
principle, relevant. This is because the element could be misstated as a 
result of fraud, the effect of related party transactions, or the incorrect 
application of the going concern basis of accounting assumption under 
the applicable financial reporting framework. 
 
 23 ISA 240, The Auditor’s Responsibilities Relating to Fraud in an Audit of Financial 

Statements 

 24 ISA 550, Related Parties 

De relevantie van elke Standaard vereist een zorgvuldige overweging. Zelfs 
wanneer alleen een specifiek element van een financieel overzicht het 
onderwerp van de controle uitmaakt, zijn de Standaarden zoals Standaard 
240,23 Standaard 55024 en Standaard 570 in beginsel relevant. Dit is omdat 
het element een afwijking zou kunnen bevatten die het gevolg is van fraude, 
van het effect van transacties met verbonden partijen of van de niet 
correcte toepassing van de continuïteitsveronderstelling onder het van 
toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving. 
 
23 Standaard 240, Verantwoordelijkheden van de accountant met betrekking tot fraude in het 

kader van een controle van financiële overzichten. 
24 Standaard 550, Verbonden partijen. 

A11. ISA 260 (Revised) requires the auditor to determine the appropriate 
person(s) within the entity’s governance structure with whom to 

Standaard 260 vereist van de accountant om te bepalen wie de geschikte 
personen zijn binnen de governance structuur van de entiteit om mee te 
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communicate.25 ISA 260 (Revised) notes that, in some cases, all of those 
charged with governance are involved in managing the entity, and the 
application of communication requirements is modified to recognize this 
position.26 When a complete set of financial statements is also prepared 
by the entity, those person(s) responsible for the oversight of the 
preparation of the single financial statement or the element may not be 
the same as those charged with governance responsible for the oversight 
of the preparation of the complete set of financial statements. 
 
25 ISA 260 (Revised), Communication with Those Charged with Governance, paragraph 11 
26 ISA 260 (Revised), paragraph 10(b), 13, A1 (third bullet), A2 and A8. 

 

communiceren.25 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.26 Wanneer ook een volledige set van financiële 
overzichten wordt opgesteld door de entiteit, is het mogelijk dat de 
pers(o)on(en)die verantwoordelijk is (zijn) voor het toezicht op het opstellen 
van het enkele financieel overzicht niet dezelfde is (zijn) als de met 
governance belaste personen die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op 
het opstellen van de volledig set van financiële overzichten. 
 
25 Standaard 260, Communicatie met de met governance belaste personen, paragraaf 11. 
26 Standaard 260, paragraaf 10(b), 13, A1 (derde opsomming), A2 en A8. 

A11 
A12. 

Furthermore, ISAs are written in the context of an audit of financial 
statements; they are to be adapted as necessary in the circumstances 
when applied to the audit of a single financial statement27 or of a specific 
element of a financial statement.28 For example, written representations 
from management about the complete set of financial statements would 
be replaced by written representations about the presentation of the 
financial statement or the element in accordance with the applicable 
financial reporting framework. 
 
27 ISA 200, paragraph 2 
28 ISA 200, paragraph 2 

 

Bovendien zijn de Standaarden geschreven in de context van een controle 
van financiële overzichten; ze dienen te worden aangepast voor zover 
noodzakelijk onder de omstandigheden wanneer ze worden toegepast op 
de controle van een enkel financieel overzicht27 of van een specifiek 
element van een financieel overzicht.28 Zo zouden bijvoorbeeld schriftelijke 
bevestigingen door het management over de volledige set van financiële 
overzichten kunnen worden vervangen door schriftelijke bevestigingen over 
de presentatie van het financieel overzicht of van het element in 
overeenstemming met het van toepassing zijnde stelsel inzake financiële 
verslaggeving. 
 
27 Standaard 200, paragraaf 2. 
28 Standaard 200, paragraaf 2 

A12 
A13. 

Matters included in the auditor’s report on the complete set of financial 
statements may have implications for the audit of a single financial 
statement or of an element of a financial statement (see paragraph 14). 
When planning and performing an audit of When auditing a single 
financial statement or a specific element of a financial statement in 
conjunction with the audit of the entity’s complete set of financial 
statements, the auditor may be able to use audit evidence obtained as 
part of the audit of the entity’s complete set of financial statements in the 
audit of the financial statement or the element. ISAs, however, require the 
auditor to plan and perform the audit of the financial statement or element 
to obtain sufficient appropriate audit evidence on which to base the 
opinion on the financial statement or on the element. 

Aangelegenheden die zijn opgenomen in de controleverklaring over de 
volledige set van financiële overzichten kunnen implicaties hebben voor de 
controle van een enkel financieel overzicht of een element van een 
financieel overzicht (zie paragraaf 14). Bij het plannen en uitvoeren van een 
de controle van een enkel financieel overzicht of van een specifiek element 
van een financieel overzicht in combinatie met de controle van de volledige 
set van financiële overzichten van de entiteit kan de accountant over de 
mogelijkheid beschikken om gebruik te maken van controle-informatie 
verkregen als onderdeel van de controle van de volledige set van financiële 
overzichten van de entiteit bij de controle van het financieel overzicht of van 
het element. De Standaarden vereisen van de accountant evenwel om de 
controle van het financieel overzicht of element te plannen en uit te voeren 
teneinde voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen waarop 
het oordeel over het financieel overzicht of over het element kan worden 
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gebaseerd. 

A13. 
A14. 

The individual financial statements that comprise a complete set of 
financial statements, and many of the specific elements of those financial 
statements, including their related disclosures notes, are interrelated. 
Accordingly, when auditing a single financial statement or a specific 
element of a financial statement, the auditor may not be able to consider 
the financial statement or the element in isolation. Consequently, the 
auditor may need to perform procedures in relation to the interrelated 
items to meet the objective of the audit. 

De individuele financiële overzichten die een volledige set van financiële 
overzichten vormen en veel van de specifieke elementen van die financiële 
overzichten, met inbegrip van de daarop betrekking hebbende toelichtingen 
zijn onderling gerelateerd. Dienovereenkomstig is het mogelijk dat de 
accountant niet in staat is bij de controle van een enkel financieel overzicht 
of van een specifiek element van een financieel overzicht om het financieel 
overzicht of het element geïsoleerd in overweging te nemen. 
Dientengevolge is het mogelijk dat de accountant werkzaamheden moet 
uitvoeren met betrekking tot de onderling gerelateerde elementen om de 
doelstelling van de controle te bereiken. 

A14. 
A15. 

Furthermore, the materiality determined for a single financial statement or 
for a specific element of a financial statement may be lower than the 
materiality determined for the entity’s complete set of financial statements; 
this will affect the nature, timing and extent of the audit procedures and 
the evaluation of uncorrected misstatements. 

Bovendien is het mogelijk dat de materialiteit die voor een enkel financieel 
overzicht of voor een specifiek element van een financieel overzicht is 
vastgesteld lager is dan de materialiteit die voor de volledige set van 
financiële overzichten van de entiteit is vastgesteld; dit zal van invloed zijn 
op de aard, timing en omvang van de controlewerkzaamheden en op de 
evaluatie van de niet gecorrigeerde afwijkingen. 

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

A15. 
A16. 

ISA 700 (Revised) requires the auditor, in forming an opinion, to evaluate 
whether the financial statements provide adequate disclosures to enable 
the intended users to understand the effect of material transactions and 
events on the information conveyed in the financial statements.29 In the 
case of a single financial statement or of a specific element of a financial 
statement, it is important that the financial statement or the element, 
including the related notes, in view of the requirements of the applicable 
financial reporting framework, provides adequate disclosures to enable 
the intended users to understand the information conveyed in the financial 
statement or the element, and the effect of material transactions and 
events on the information conveyed in the financial statement or the 
element. 
 
29 ISA 700 (Revised), paragraph 13(e) 

Standaard 700 vereist van de accountant om, bij het vormen van een 
oordeel, te evalueren of de financiële overzichten voorzien in adequate 
toelichtingen om de beoogde gebruikers in staat te stellen de invloed van 
de van materieel belang zijnde transacties en gebeurtenissen op de 
informatie die bekend wordt gemaakt in de financiële overzichten te 
begrijpen29 In het geval van een enkel financieel overzicht of van een 
specifiek element van een financieel overzicht is het van belang dat het 
financieel overzicht of het element, met inbegrip van de daarop betrekking 
hebbende toelichtingen, met het oog op de door het van toepassing zijnde 
stelsel inzake financiële verslaggeving gestelde eisen, voorziet in adequate 
toelichtingen om de beoogde gebruikers in staat te stellen om de informatie 
die bekend wordt gemaakt in het financieel overzicht of in het element te 
begrijpen, alsmede de invloed van transacties en gebeurtenissen van 
materieel belang op de informatie die in het financieel overzicht of in het 
element bekend wordt gemaakt. 
 
29 Standaard 700, paragraaf 13(e). 

A16. 
A17. 

Appendix 2 of this ISA contains illustrations of independent auditor’s’ 
reports on a single financial statement and on a specific element of a 
financial statement. Other illustrations of auditor’s reports may be relevant 

Bijlage 2 van deze Standaard bevat voorbeelden van controleverklaringen 
van de onafhankelijke accountant betreffende een enkel financieel overzicht 
en betreffende een specifiek element van een financieel overzicht. Andere 
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to reporting on a single financial statement or on a specific element of a 
financial statement (see, for example, the Appendices to ISA 700 
(Revised), ISA 705 (Revised), ISA 570 (Revised), ISA 720 (Revised), and 
ISA 706 (Revised)). 

voorbeelden van controleverklaringen kunnen relevant zijn voor de 
rapportage betreffende een enkel financieel overzicht of betreffende een 
specifiek element van een financieel overzicht (zie bijvoorbeeld de bijlagen 
bij Standaard 700, Standaard 705, Standaard 570, Standaard 720 en 
Standaard 706). 

 Application of ISA 700 (Revised) When Reporting on a Single Financial 
Statement or on a Specific Element of a Financial Statement 

Toepassing van Standaard 700 wanneer wordt gerapporteerd over een 
enkel financieel overzicht of over een specifiek element van een financieel 
overzicht 

A18. Paragraph 11 of this ISA explains that the auditor is required to apply the 
requirements in ISA 700 (Revised), adapted as necessary in the 
circumstances of the engagement, when forming an opinion and reporting 
on a single financial statement or on a specific element of a financial 
statement. In doing so, the auditor is also required to apply the reporting 
requirements in other ISAs adapted as necessary in the circumstances of 
the engagement, and may find the considerations addressed in 
paragraphs A19–A21 below helpful. 

Paragraaf 11 van deze Standaard legt uit dat van de accountant vereist is 
om de vereisten in Standaard 700 toe te passen, waar nodig aangepast in 
de omstandigheden van de opdracht, bij het vormen van een oordeel en het 
rapporteren over een enkel financieel overzicht of over een specifiek 
element van een financieel overzicht. Hierbij is van de accountant ook 
vereist om de rapporteringsvereisten in andere Standaarden toe te passen 
waar nodig aangepast aan de omstandigheden van de opdracht en kan hij 
de overwegingen behandeld in paragrafen A19-A21 hieronder nuttig 
achten. 

 Going Concern Continuïteit 

A19. Depending on the applicable financial reporting framework used in the 
preparation of the single financial statement or the specific element of a 
financial statement, the description in the auditor's report of 
management’s responsibilities30 relating to going concern may need to be 
adapted as necessary. The description in the auditor’s report of the 
auditor’s responsibilities31 may also need to be adapted as necessary 
depending on how ISA 570 (Revised) applies in the circumstances of the 
engagement. 
 
30 See ISA 700 (Revised), paragraphs 34(b) and A48.  
31 See ISA 700 (Revised), paragraphs 39(b)(iv). 

 

Afhankelijk van het van toepassing zijnde stelsel voor financiële 
verslaggeving dat gebruikt is voor het opstellen van het enkele financieel 
overzicht of het specifieke element van een financieel overzicht, kan het 
noodzakelijk zijn om de vereiste beschrijving in de controleverklaring van de 
verantwoordelijkheden van het management30 met betrekking tot 
continuïteit waar nodig aan te passen. Het kan ook noodzakelijk zijn om de 
beschrijving in de controleverklaring van de verantwoordelijkheden van de 
accountant31 waar nodig aan te passen, afhankelijk van hoe Standaard 570 
van toepassing is in de omstandigheden van de opdracht. 
 
30 Zie Standaard 700, paragrafen 34(b) and A48.  
31 Zie Standaard 700, paragrafen 39(b)(iv). 

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

A20. ISA 700 (Revised) requires the auditor to communicate key audit matters 
in accordance with ISA 701 for audits of complete sets of general purpose 
financial statements of listed entities.32 For audits of a single financial 
statement or a specific element of a financial statement, ISA 701 only 
applies when communication of key audit matters in the auditor’s report 
on such financial statements or elements is required by law or regulation, 
or the auditor otherwise decides to communicate key audit matters. When 

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 701 voor controles van 
volledige sets van financiële overzichten voor algemene doeleinden van 
oob’s of andere beursgenoteerde ondernemingen.32 33 Voor controles van 
een enkel financieel overzicht of een specifiek element van een financieel 
overzicht, zijn Standaard 700 paragraaf 29A, 29AA en 31 en Standaard 701 
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key audit matters are communicated in the auditor’s report on a single 
financial statement or a specific element of a financial statement, ISA 701 
applies in its entirety.33 

 

32 ISA 700 (Revised), paragraph 30 
33 ISA 700 (Revised), paragraph 31  
 

alleen van toepassing wanneer communicatie van materialiteit, reikwijdte 
van de groepscontrole en kernpunten van de controle in de 
controleverklaring over dergelijke financiële overzichten vereist is op grond 
van wet- of regelgeving of de accountant anderszins besluit om materialiteit, 
reikwijdte van de groepscontrole en kernpunten van de controle te 
communiceren. Wanneer kernpunten van de controle worden 
gecommuniceerd in de controleverklaring over een enkel financieel 
overzicht of een specifiek element van een financieel overzicht, 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.34 

 

32 In de ISA’s wordt gesproken over ‘listed entities’. 
33 Standaard 700, paragraaf 30. 
34 Standaard 700 , paragraaf 31. 

 Other Information Andere informatie 

A21 ISA 720 (Revised) deals with the auditor’s responsibilities relating to other 
information. In the context of this ISA, reports containing or accompanying 
the single financial statement or specific element of a financial 
statement—the purpose of which is to provide owners (or similar 
stakeholders) with information on matters presented in the single financial 
statement or the specific element of a financial statement—are 
considered to be annual reports for purposes of ISA 720 (Revised). 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 single financial 
statement or the element. 

Standaard 720 behandelt de verantwoordelijkheden van de accountant met 
betrekking tot andere informatie. In de context van deze Standaard worden 
rapporten die het enkele financieel overzicht of specifieke element van een 
financieel overzicht bevatten of daarmee samengaan, waarvan het doel is 
om eigenaren (of soortgelijke belanghebbenden) informatie te verschaffen 
over aangelegenheden die worden gepresenteerd in het enkele financieel 
overzicht of een specifiek element van een financieel overzicht, beschouwd 
als jaarverslagen voor de doeleinden van Standaard 720. Wanneer de 
accountant vaststelt dat de entiteit van plan is om een dergelijk rapport uit 
te brengen, zijn de vereisten in Standaard 720 van toepassing op de 
controle van een enkel financieel overzicht of het element. 

 Name of the Engagement Partner Naam van de opdrachtpartner 

A22 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 
single financial statements of listed entities or specific elements of 
financial statements of listed entities.34 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 a 
single financial statement or on an element of a financial statement of 
entities other than listed entities. 
 
34 See ISA 700 (Revised), paragraphs 46 and A61–A63.  

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 de controles van enkele financiële overzichten van oob’s of andere 
beursgenoteerde ondernemingen35 36 of een specifiek element van 
financiële overzichten van oob’s of andere beursgenoteerde 
ondernemingen. Van de accountant kan op grond van wet- of regelgeving 
vereist zijn om de naam van de opdrachtpartner in de controleverklaring op 
te nemen of hij kan anderszins besluiten om dit te doen als hij rapporteert 
over een enkel financieel overzicht of een element van een financieel 
overzicht van andere entiteiten dan oob’s of andere beursgenoteerde 
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 ondernemingen. 
 
35 Zie Standaard 700, paragrafen 46 en A61-A63. 
36 In de ISA’s wordt gesproken over ‘listed entities’. 

 Modified Opinion, Emphasis of Matter Paragraph or Other Matter 
Paragraph in the Auditor’s Report on the Entity’s Complete Set of 
Financial Statements Reporting on the Entity’s Complete Set of Financial 
Statements and on a Single Financial Statement or on a Specific Element 
of a Financial Statement (Ref: Para. 14–15) 

Aangepast oordeel, paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden of 
paragraaf inzake overige aangelegenheden in de controleverklaring 
betreffende de volledige set van financiële overzichten van de entiteit 
Rapporteren over de volledige set van financiële overzichten en over een 
enkel financieel overzicht of over een specifiek element in een financieel 
overzicht (Zie Par 14–15) 

 Considering the Implications of Certain Matters Included in the Auditor’s 
Report on the Entity’s Complete Set of Financial Statements for the Audit 
of the Single Financial Statement or the Specific Element of a Financial 
Statement and for the Auditor’s Report Thereon 

Overwegen van de implicaties van bepaalde aangelegenheden in de 
controleverklaring over de volledige set van financiële overzichten voor de 
controle van het enkele financieel overzicht of het specifieke element van 
een financieel overzicht en voor de daarbij horende controleverklaring 

A23 Paragraph 14 requires the auditor to consider the implications, if any, of 
certain matters included in the auditor’s report on the complete set of 
financial statements for the audit of the single financial statement or the 
specific element of a financial statement and for the auditor’s report 
thereon. Considering whether a matter included in the auditor’s report on 
the complete set of financial statements is relevant in the context of an 
engagement to report on a single financial statement or a specific element 
of a financial statement involves professional judgment. 

Paragraaf 14 vereist van de accountant om de implicaties van bepaalde 
aangelegenheden in de controleverklaring over de volledige set van 
financiële overzichten te overwegen voor de controle van het enkele 
financieel overzicht of het specifieke element van een financieel overzicht 
en de daarbij horende controleverklaring. Overwegen of een 
aangelegenheid in de controleverklaring over de volledige set van financiële 
overzichten relevant is in de context van een opdracht om te rapporteren 
over een enkel financieel overzicht of een specifiek element van een 
financieel overzicht, is een kwestie van professionele oordeelsvorming. 

A24 Factors that may be relevant in considering those implications include: 

 The nature of the matter(s) being described in the auditor’s report on 
the complete set of financial statements and the extent to which it 
relates to what is included in the single financial statement or a specific 
element of a financial statement. 

 The pervasiveness of the matter(s) described in the auditor’s report on 
the complete set of financial statements. 

 The nature and extent of the differences between the applicable 
financial reporting frameworks. 

 The extent of the difference between the period(s) covered by the 
complete set of the financial statements compared to the period(s) or 
dates of the single financial statement or the element of a financial 
statement. 

 The time elapsed since the date of the auditor’s report on the complete 
set of the financial statements. 

Factoren die relevant kunnen zijn bij het overwegen van die implicaties 
omvatten: 

 de aard van de aangelegenhe(i)d(en) die wordt(worden) beschreven in 
de controleverklaring over de volledige set van financiële overzichten en 
de mate waarin het betrekking heeft op hetgeen is opgenomen in het 
enkele financieel overzicht of het specifieke element van een financieel 
overzicht; 

 de diepgaande invloed van de aangelegenhe(i)d(en) beschreven in de 
controleverklaring over de volledige set van financiële overzichten; 

 de aard en mate van de verschillen tussen de van toepassing zijnde 
stelsels inzake financiële verslaggeving; 

 de mate van het verschil tussen de periode(n) die wordt(worden) omvat 
door de volledige set van de financiële overzichten vergeleken met de 
periode(n) of data van het enkele financieel overzicht of het element van 
het financieel overzicht; 
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 de verstreken tijd sinds de datum van de controleverklaring over de 
volledige set van de financiële overzichten. 

A25 For example, in the case when there is a qualification of the auditor’s 
opinion in relation to accounts receivable in the auditor’s report on the 
complete set of financial statements, and the single financial statement 
includes accounts receivable, or the specific element of a financial 
statement relates to accounts receivable, it is likely that there would be 
implications for the audit. On the other hand, if the qualification of the 
auditor’s opinion on the complete set of financial statements relates to 
classification of long-term debt, then it is less likely that there would be 
implications for an audit of the single financial statement that is the 
income statement, or if the specific element of the financial statement 
relates to accounts receivable. 

Bijvoorbeeld in het geval van een controleoordeel met beperking met 
betrekking tot vorderingen in de controleverklaring over de volledige set van 
financiële overzichten en het enkele financieel overzicht vorderingen omvat 
of het specifieke element van het financieel overzicht betrekking heeft op 
vorderingen, is het waarschijnlijk dat er implicaties zullen zijn voor de 
controle. Aan de andere kant, als de aangepaste controleverklaring over de 
volledige set van financiële overzichten betrekking heeft op de classificatie 
van schulden op lange termijn, dan is het minder waarschijnlijk dat er 
implicaties zullen zijn voor een controle van het enkele financieel overzicht 
dat de winst- en verliesrekening betreft of als het specifieke element van het 
financiële overzicht betrekking heeft op vorderingen. 

A26 Key audit matters that are communicated in the auditor’s report on the 
complete set of financial statements may have implications for an audit of 
a single financial statement or the specific element of the financial 
statement. The information included in the Key Audit Matters section 
about how the matter was addressed in the audit of the complete set of 
financial statements may be useful to the auditor’s determination of how 
to address the matter when it is relevant to the audit of the single financial 
statement or the specific element of the financial statement. 

Kernpunten van de controle die gecommuniceerd worden in de 
controleverklaring over de volledige set van financiële overzichten kunnen 
implicaties hebben voor de controle van een enkel financieel overzicht of 
het specifieke element van het financieel overzicht. De informatie die is 
opgenomen in de sectie Kernpunten van de controle over hoe de 
aangelegenheid werd behandeld in de controle van volledige set van 
financiële overzichten kan nuttig zijn voor de bepaling door de accountant 
hoe hij de aangelegenheid kan behandelen wanneer deze relevant is voor 
de controle van het enkele financieel overzicht of het specifieke element 
van het financieel overzicht. 

 Inclusion of a reference to the auditor’s report on the complete set of 
financial statements 

Opnemen van een referentie naar de controleverklaring over de volledige 
set van financiële overzichten 

A17 
A27 

Even when certain matters included in the auditor’s report on the 
complete set of financial statements do not have implications for the audit 
of, or for the auditor’s report on, the single financial statement or the 
specific element of a financial statement, the modified opinion on the 
entity’s complete set of financial statements, Emphasis of Matter 
paragraph or Other Matter paragraph does not relate to the audited 
financial statement or the audited element, the auditor may still deem it 
appropriate to refer to the matter(s) the modification in an Other Matter 
paragraph in an auditor’s report on the single financial statement or on the 
specific element of a financial statement because the auditor judges it to 
be relevant to the users’ understanding of the audited financial statement 
or the audited element or the related auditor’s report (see ISA 706 
Revised)).35 For example, the auditor may consider it appropriate to refer 
in the auditor’s report on the single financial statement or a specific 

Zelfs wanneer bepaalde aangelegenheden in de controleverklaring over de 
volledige set van financiële overzichten geen implicaties hebben voor de 
controle of voor de controleverklaring over het enkele financieel overzicht of 
het specifieke element van een financieel overzicht, het aangepaste oordeel 
over de volledige set van financiële overzichten van de entiteit, de 
paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden dan wel de paragraaf 
inzake overige aangelegenheden geen verband houdt met het 
gecontroleerde financieel overzicht of met het gecontroleerde element, is 
het nog steeds mogelijk dat de accountant het passend acht om naar de 
aangelegenhe(i)d(en) aanpassing te verwijzen in een paragraaf inzake 
overige aangelegenheden in de controleverklaring over het enkele 
financieel overzicht of over het specifieke element van een financieel 
overzicht omdat de accountant van oordeel is dat dit relevant is voor het 
begrip van de gebruikers van het gecontroleerde financieel overzicht of van 
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element of the financial statement to a Material Uncertainty Related to 
Going Concern section included in the auditor’s report on the complete 
set of financial statements. 
 
35 See ISA 706 (Revised), Emphasis of Matter Paragraphs and Other Matter Paragraphs in 

the Independent Auditor’s Report paragraphs 610–11. 

het gecontroleerde element, dan wel van de daarmee verband houdende 
controleverklaring (zie Standaard 706)37. De accountant kan het 
bijvoorbeeld gepast achten om in de controleverklaring over het enkele 
financieel overzicht of het specifieke element van het financieel overzicht te 
verwijzen naar de sectie Onzekerheid van materieel belang omtrent de 
continuïteit opgenomen in de controleverklaring over de volledige set van 
financiële overzichten. 
 
37 Standaard 706 Paragrafen ter benadrukking van bepaalde aangelegenheden en paragrafen 

inzake overige aangelegenheden in de controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
paragrafen 610-11. 

 Adverse Opinion or Disclaimer of Opinion in the Auditor’s Report on the 
Entity’s Complete Set of Financial Statements (Ref: Para. 15) 

Afkeurend oordeel of oordeelonthouding in de controleverklaring over de 
volledige set van financiële overzichten van een entiteit (Zie Par. 15) 

A18 
A28 

In the auditor’s report on an entity’s complete set of financial statements, 
the expression of a disclaimer of opinion regarding the results of 
operations and cash flows, where relevant, and an unmodified opinion 
regarding the financial position is permitted since the disclaimer of opinion 
is being issued in respect of the results of operations and cash flows only 
and not in respect of the financial statements as a whole.36 

 

36 ISA 510, Initial Audit Engagements—Opening Balances, paragraph A8, and ISA 705 

(Revised), paragraph A16 

In de controleverklaring betreffende de volledige set van financiële 
overzichten van een entiteit zijn de oordeelonthouding met betrekking tot de 
operationele resultaten en kasstromen, daar waar relevant, en een 
goedkeurend oordeel met betrekking tot de financiële positie toegestaan, 
aangezien de oordeelonthouding wordt uitgebracht met betrekking tot 
alleen de resultaten en kasstromen en niet met betrekking tot de financiële 
overzichten als geheel.38 

 

38 Standaard 510, Initiële controleopdrachten – Beginsaldi, paragraaf A8 en Standaard 705, 

paragraaf A16. 

 Appendix 1  
(Ref: Para. A3) 

 

Examples of Specific Elements, Accounts or Items of a 
Financial Statement 
 
 Accounts receivable, allowance for doubtful accounts receivable, 

inventory, the liability for accrued benefits of a private pension plan, 
the recorded value of identified intangible assets, or the liability for 
“incurred but not reported” claims in an insurance portfolio, including 
related notes. 

 A schedule of externally managed assets and income of a private 
pension plan, including related notes. 

 A schedule of net tangible assets, including related notes. 

 A schedule of disbursements in relation to a lease property, including 

Bijlage 1 
(Zie Par. A3) 

 

Voorbeelden van specifieke elementen, rekeningen of 
posten van een financieel overzicht  
 

 vorderingen, voorziening voor dubieuze vorderingen, voorraad, de 
verplichting voor opgebouwde uitkeringen van een privaat pensioenplan, 
de vastgelegde waarde van geïdentificeerde immateriële activa, of de 
verplichting tot ‘incurred but not reported’ claims in een 
verzekeringsportefeuille, met inbegrip van daarmee verband houdende 
toelichtingen; 

 een overzicht van extern beheerde activa en resultaten uit een privaat 
pensioenplan, met inbegrip van daarmee verband houdende 
toelichtingen; 
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explanatory notes. 

 A schedule of profit participation or employee bonuses, including 
explanatory notes. 

 een overzicht van netto materiële activa, met inbegrip van daarmee 
verband houdende toelichtingen; 

 een overzicht van uitgaven in relatie tot een lease property met inbegrip 
van verklarende toelichtingen; 

 een overzicht van winstdeling of van bonussen voor werknemers, met 
inbegrip van verklarende toelichtingen. 

 Appendix 2  
(Ref: Para. A167) 

 

Illustrations of Independent Auditor’s’ Reports on a 
Single Financial Statement and on a Specific Element of 
a Financial Statement 
 
 Illustration 1: An auditor’s report on a single financial statement of an 

entity other than a listed entity prepared in accordance with a general 
purpose framework (for purposes of this illustration, a fair 
presentation framework). 

 Illustration 2: An auditor’s report on a single financial statement of an 
entity other than a listed entity prepared in accordance with a special 
purpose framework (for purposes of this illustration, a fair 
presentation framework). 

 Illustration 3: An auditor’s report on a specific element, account or 
item of a financial statement of a listed entity prepared in accordance 
with a special purpose framework (for purposes of this illustration, a 
compliance framework). 

 

Bijlage 2 
(Zie Par. A167) 

 

Voorbeelden van controleverklaringen van de 
onafhankelijke accountant betreffende een enkel financieel 
overzicht en betreffende een specifiek element van een 
financieel overzicht  
 
Voor voorbeeldteksten van controleverklaringen betreffende een enkel 
financieel overzicht en betreffende een specifiek element van een financieel 
overzicht verwijzen wij u 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 in de 
controleverklaring van volledige sets van 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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