
Pre audit acrvrterten

1.1 Doel en algemene uitgang spunten (ISA 200)
1.2. Opdrachtvoorwaarden (ISA 210)

Planning

2.1. Kenni s van de ent iteit en haar omgeving (ISA315)
2.2. Verp lichtingen Inzake Fraude (ISA 240)

2.3. Materieel belang (ISA 320)

Auditplan

3.1. Risico-inschatt ing (ISA 315)
3.2. Cijfe ranalyse (analytical proced ures}. vergelijking N/N-1 (ISA 520)

3.3. Planning (ISA300)

Audit Uitvoeren
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substantieve testen subst. Testen testen
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5.1. Controle-informatie (audit evldence ! (ISA 500~501)

5.2. Externe bevestigingen (ISA50S)
S.3. Cijferanalyse (analyt ical procedu res) - beoorde ling predict ies (ISA S20)

5.4. Steekproeven - Gegevensgeri chte werkz aamheden (Test of details) (ISA 530)
5.5 . Cont role van schattingen inclusief waarderingen t egen reële waarde (ISA S4O)

S.6. Verbonden oartüen 'I SA 5S0l(K B 30/011200U

Conclusies

6.1. Evaluat ie van afwijk ingen (ISA450)
6.2. Mededeling van te kort komingen in de inte rne cont rol e met de Raad van bestuur, het audttcormt é, de directi e (lSA 265)(art. 526bis W. venn.)

6.3. Conttnutteü (lSA 570)
6.4. Naleven van wetten en reglem enta ire bepalingen (ISA 250)

6.5. Gebeurten issen na balansdatum (ISA560)
6.6. Communicat ie met diegenen belast met govemance (ISA 260)

6.7 . Bevestiging van de leiding (ISA 580)
6.8 . Jaarverslag (cont rolenorm "cont role van het jaarverslag" • 2ooG)

6.9. Finale Cllferanal se tanalvtlcal ere cederest - veraefüktne N/ N· l rrSA5201

Verk laring

7.1. Kwaliteitsbeheersing (ISA 220)
7.2. Verklar ing (JSA 700-705·706-710-720)

7.3. Controledocum entatie USA230)

(1) Een signif icant risico is een onderkend en ingeschat risico van een afwijking van materieel belang, waar aan, naar het oordeel van de auditor,

t ijde ns de cont role speciale aandacht moet worden besteed.

Dit risico kan worde n gelinkt aan een tra nsact iestroom (cyclus), aan een signif icante rubriek van de jaarrekeni ng of aan een belangri jke t oelichting

opgenomen in de jaarre keni ng. Ingeval het r isico gevolgen voor de financiële overzichte n vertegenwoordigt met een diepgaande invloe d

Ioervas fve effect) dienen er specif ieke en bij komende ISA normen t e worden t oegepast {bv. Fraude, management overrride of controts. going
concern,et c...l

(2) Princip ieel verplichtend - behoudens zie el
(3) Uitzondering : In bepaalde omstandigheden, eerder weinig frequent, kan de auditor evenwel bepalen dat hij geen geen auditaanpak wenst uit te

werken gebaseerd op de interne controle van een specifiek significant ri sico. Dit kan het geval zijn indien de werkza amhed en van de aud it or met

betrekking tot risico-inschatting geen effectieve int erne beheerstngsmaatregeten aan het licht hebben gebracht of indien de aanpak gebaseerd op

het nzaicht van de werking van de int erne cont role in deze omst andigheden inefficient zou zijn. Op grond daarvan is de auditor nie t voornem ens

te steunen op de effectieve werk ing van de interne beheerstngsmaat regelen bij het bepalen van de aard, ti mi ng en omvang van de substantieve

t esten.

(I) Optioneel en, desgevallend , via t oepassing van een rotatieplan op 3 jaar (voor zover het behoud van de toepasselijke controles, zoals getest

t ijde ns de voorgaande audi ts, werden nagekeken via een "walk though").
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