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OVERZICHT ISA STANDAARDEN - CLARIFIED

ALGEMENE UITGANGSPUNTEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

ISA 200 - Algemene doelstellingen van de onafhankelijke auditor, alsmede het uitvoeren
van een controle overeenkomstig de Internationale Controlestandaarden

ISA 210 - Overeenkomen van de voorwaarden van controleopdrachten

ISA 220 - Kwaliteitsbeheersing voor een controle van financiële overzichten

ISA 230 - Controledocumentatie

ISA 240 - De verantwoordelijkheden van de auditor met betrekking tot fraude in het kader
van een controle van financiële overzichten

ISA 250 - Het in overweging nemen van wet- en regelgeving bij een controle van
financiële overzichten

ISA 260 - Communicatie met degenen belast met governance

ISA 265 - Het communiceren van tekortkomingen in de interne beheersing aan degenen
belast met governance en management

RISICO-INSCHATTING EN HET INSPELEN OP DE ONDERKENDE RISICO’S

ISA 300 - Planning van een controle van financiële overzichten

ISA 315 - Het onderkennen en inschatten van de risico’s van een afwijking van materieel
belang door middel van het verwerven van inzicht in de entiteit en haar
omgeving

ISA 320 - Materialiteit bij de planning en uitvoering van een controle

ISA 330 - De wijzen van inspelen door de auditor op ingeschatte risico’s

ISA 402 - Controleoverwegingen wanneer een entiteit gebruik maakt van een service-
organisatie

ISA 450 - Evaluatie van tijdens de controle onderkende afwijkingen

CONTROLE-INFORMATIE

ISA 500 - Controle-informatie

ISA 501 - Controle-informatie – Specifieke overwegingen voor geselecteerde items
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ISA 505 - Externe confirmaties

ISA 510 - Initiële controle-opdrachten – beginsaldi

ISA 520 - Cijferanalyses

ISA 530 - Het gebruiken van steekproeven bij een controle

ISA 540 - De controle van schattingen, met inbegrip van schattingen van reële waarde,
alsmede van de toelichtingen daarop

ISA 550 - Verbonden partijen

ISA 560 - Gebeurtenissen na de einddatum van de verslagperiode

ISA 570 - Continuïteit

ISA 580 - Schriftelijke bevestigingen

GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN ANDERE
BEROEPSBEOEFENAREN

ISA 600 - Speciale overwegingen – Controles van de financiële overzichten van de groep
(Inclusief de werkzaamheden van auditors van groepsonderdelen)

ISA 610 - Gebruikmaken van de werkzaamheden van interne auditors

ISA 620 - Gebruikmaken van de werkzaamheden van een door de auditor aangestelde
deskundige

CONCLUSIES VAN DE CONTROLE EN RAPPORTERING

ISA 700 - Het vormen van een oordeel en het rapporteren over financiële overzichten

ISA 705 - Aanpassingen van het oordeel in de controleverklaring van de onafhankelijke
auditor

ISA 706 - Paragrafen ter benadrukking van aangelegenheden en paragrafen inzake overige
aangelegenheden in de controleverklaring van de onafhankelijke auditor

ISA 710 - Ter vergelijking opgenomen informatie – Vergelijkende cijfers en vergelijkende
financiële overzichten

ISA 720 - De verantwoordelijkheid van de auditor met betrekking tot andere informatie in
documenten waarin gecontroleerde financiële overzichten zijn opgenomen
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SPECIFIEKE RAPPORTERING

ISA 800 - Speciale overwegingen - Controles van financiële overzichten die zijn opgesteld
in overeenstemming met stelsels voor bijzondere doeleinden

ISA 805- Speciale overwegingen - Controles van een enkel financieel overzicht en
controles van specifieke elementen, rekeningen of items van een financieel
overzicht

ISA 810- Opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte financiële overzichten

OVERIGE STANDAARDEN

INTERNATIONALE STANDAARDEN INZAKE
KWALITEITSBEHEERSING

ISQC 1 - Kwaliteitsbeheersing voor kantoren die controle- en beoordelingsopdrachten
betreffende historische financiële informatie of andere assurance- en aan
assurance verwante opdrachten uitvoeren

INTERNATIONALE STANDAARDEN VOOR
BEOORDELINGSOPDRACHTEN

ISRE 2410 - Beoordeling van tussentijdse financiële informatie, uitgevoerd door de
onafhankelijke auditor van de entiteit


