FLYNTH SAMENSTELPROCES
Overgang van administratieve
dienstverlening naar samenstellen

Uitvoeringsfase NIET oppakken voor
afronding van fase 1 en 2

FASE 0

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Administratieve dienstverlening

Acceptatie

Planning

Uitvoering

Rapportage

Administratieve
bescheiden

E-data: E-facturen,
E-bankafschriften
(koppeling),
E-kasboek , import
loonjournaalpost
en afschrijvingen e.d.

Werkprogrammastappen:
a) Wwft-check: vaststellen doel
en aard beoogde relatie,
identificatie en verificatie
klant(vertegenwoordiger(s)),
clientenonderzoek en
bepaling risicoprofiel.
b) Nieuwe klant: Registratie
opdrachtgegevens (Alure).
c) Check opdrachtaanvaarding
(nieuwe klant) c.q.
-continuering (bestaande
klant).
d) Vaststelling overeenstemming opdrachtvoorwaarden.
e) Conclusie t.a.v. aanvaarding
c.q. continuering opdracht.

Boekhouden: (Basecone, Accountview,
Twinfield, eigen applicatie(s) klant).
“In het jaar, aan het jaar”

Werkprogramma
samenstellen
(Accountview of
Auditor/FDS): checklist
administratieve
dienstverlening

Samenstelwaardige
saldibalans?

JA
Samenstelwaardige
saldibalans

NEE
Registratieformulier
opdrachtgegevens (Alure)
(NIEUWE KLANT)

Opdrachtbevestiging: (< 3 jaar oud
en inhoudelijk juist/actueel)

Samenstelwaardige
saldibalans + werkprogramma

Werkprogrammastappen:
a) Opdrachtorganisatie.
(budget, team en doorlooptijd)
b) Bedrijfsbeschrijving.
(opmaken c.q. actualiseren)
c) Bepaling materialiteit.
(kwantitatief en kwalitatief)
d) Cijferbeoordeling op de samenstelwaardige
saldibalans.
(vastlegging bevindingen)
e) Kwadrantindeling jaarrekeningposten en
risicoanalyse.
(o.b.v. informatie onder punt b t/m d.)
f) Vastlegging risico’s en specifieke werkzaamheden.
g) Bespreking, definiering, vaststelling en
vastlegging van de risicogerichte aanpak
van de opdracht tijdens het planningsoverleg samenstellen.
h) Vaststelling van de besproken risicogerichte
aanpak door de accountant.
(afsluiting fase 1 en 2)

Samenstelwaardige saldibalans + klantspecifiek
risicogericht werkprogramma samenstellen

Werkprogrammastappen:
a) Uitvoering van de vastgestelde werkzaamheden,
met waar nodig (altijd bij
risicoposten!): vastlegging
van bevindingen, eventuele
aanvullende werkzaamheden en conclusies.
b) Informeren naar gebeurtenissen na balansdatum.
c) Beoordeling (dis)continuiteit.
d) Documentatie significante
oordeelsvorming door management (bespreekverslag).
e) Opmaak conceptjaarrekening (Audition).
f) Eventueel: consolidatie
(Audition).

Concept-inrichtingsjaarrekening

Definitieve saldibalans (Audition) +
werkprogramma

d3
(digitaal
dossier)

Werkprogrammastappen:
a) Aansluiting jaarrekening met definitieve
saldibalans.
b) Doorlezen jaarrekening.
c) Evaluatie bevindingen/Wwft-checklist/
naleving wetgeving/fraude.
d) Check jaarrekening/grondslagen.
e) Bespreking (concept)jaarrekening.
f) Erkenning verantwoordelijkheid opdrachtgever (LOR).
g) Toevoeging juiste samenstellingsverklaring aan jaarrekening (Audition).
h) Afwerken werkprogramma.
i) OKB (2e lezing).
j) Afsluiten samensteldossier (werkprogramma, Audition, boekjaar in administratie en
digitaal d3-dossier).

Audition: Opmaak (concept)inrichtingsjaarrekening en Deponeringsjaarrekening t.b.v. de
KvK (in XBRL-formaat)
a)
b)
c)
d)

LEGENDA
Processtap (verbindingslijn)
Archiveringsactie (d3)

Planningsoverleg samenstellen (verslag)
Bedrijfsbeschrijving
Materialiteit
Cijferbeoordeling (aandachtspunten)

Klantspecifiek risicogericht
werkprogramma samenstellen

Definitieve
saldibalans
(Audition)

Concept-inrichtingsjaarrekening

Definitieve inrichtingsjaarrekening (met
verklaring)

Deponerings-jaarrekening KvK
(SBR - XBRL-data)

mijn flynth (klantenportal)
ALURE (CRM - klantdata)

Met klant
gedeeld dossier

SAMENSTELPROCES NA ERE TOEL C T N EN
I. Wat is een risico?

Risicoanalyse en uit te voeren werkzaamheden
Risicoanalyse

Materialiteit

Door het niet compleet, niet nauwkeurig of anderszins onbevredigend zijn van informatie ontstaan risico’s. Deze risico’s ontstaan door fouten in de

Uit te voeren werkzaamheden

administratieve verwerking of door fouten in de verantwoording door onjuiste toepassing van de verslaggevingsregels.

Plannings-

Materieel

Rubricering/verslaggeving

bepalen

Specifieke werkzaamheden

Gemitigeerd?

Waardering beoordelen

Materialiteit
jaarrekening
posten

CBO/beoordeling mutaties

Afwijkingen?

1. tendenties (continuïteit, overname, financiering)

Aansluiten specificatie

RISICO’s Typologie en klant

overleg
samenstellen

Cijferbeoordeling (CBO)

Kwadrant

Bedrijfsbeschrijving

1

V

V

V

V*

V

2. wwft en fraude
II. Hoe herken ik een risico?
(attentiepunten risicoanalyse)

3. complexe of foutgevoelige transacties
4. complexe verslaggeving
5. significante oordeelsvorming
6. kwaliteit interne beheersing
7. cijferbeoordeling (CBO - afwijkingen)

Niet
materieel

3

V

V

heden per jaarrekeningspost
! in FDS via pop-upvenster.
! in AccountView via tabblad

Intern.

1. wel gemitigeerd ➞ a) risico en maatregel b) waarom geen risico meer? c) de conclusie
2. niet gemitigeerd ➞
bedrijfsbeschrijving en
CBO/materialiteit ➞
werkprogramma
! documenteer risico (specifiek: wat kan er fout gaan en hoe/waar raakt het de jaarrekening?) en de

III. Wat doe ik met risico’s?

Uitkomst risicoanalyse: risicopost

Vastlegging risico’s en uit te
voeren specifieke werkzaam-

mitigerende maatregelen
! formuleer specifieke werkzaamheden en/of documentatie, voer deze uit en documenteer de

V*

uitvoering
! documenteer de conclusie n.a.v. de werkzaamheden

Materieel

2

V

V

1.

Uitkomst risicoanalyse: geen risicopost

bedrijfsbeschrijving
! risico’s o.b.v. typologie/branche, jaaroverschrijdend

Niet
materieel

! risico’s o.b.v. situatie onderneming en ondernemer

4

! gemitigeerde en niet gemitigeerde rsico’s (zie ook punt III.)

IV. Waar schrijf ik risico’s op?

TOELICHTING

2.

CBO/materialiteit
! risico’s voortkomende uit uitvoering CBO en materialiteit

V* Omschrijving risico en (ter mitigering) uit te voeren specifieke werkzaamheden opnemen in werkprogramma onder fase 2 (planning).
Uitvoering van de specifieke werkzaamheden en de conclusie vastleggen in fase 3 (uitvoering).

3.

werkprogramma
! planning...
! uitvoering...

Dossiervereisten (Handreiking 1136)

Dossiervereisten (Handreiking 1136)

11 aspecten die ALTIJD uit het samensteldossier moeten blijken:

7 aspecten die uit samensteldossier
moeten blijken INDIEN VAN TOEPASSING:

Aspect:

categorie/procesfase:

1. Betrokkenheid accountant blijkt uit samensteldossier

Kwaliteitsbeheersing

1. Bedreiging fundamentele beginselen

2. Nagaan integriteit klant + risico witwassen /
financiering terrorisme

Acceptatie - Aanvaarden klant en
opdracht

2. Aandachtspunten bij continueren
opdracht (integriteit, Wwft e.d.)

3. Identificatie en verificatie klant (Wwft)

Acceptatie - Aanvaarden klant en
opdracht

3. Wijzigen opdrachtvoorwaarden of
bespreken onduidelijkheid

4. Schriftelijke overeenstemming opdrachtvoorwaarden
COS 4410

Acceptatie - Aanvaarden klant en
opdracht

4. Ondersteunen management bij
schattingen of andere issues

5. Inzicht in activiteiten van onderneming

Planning - Voorbereiding: verkrijgen
van inzicht in de onderneming

5. Navraag bij twijfel aan door management
verschafte informatie

6. Aansluiting jaarrekening op saldibalans

Uitvoering

6. Voorstel aanpassingen als informatie niet
toereikend is

7. Info t.b.v. journaalposten/aanpassingen (in overleg met
management)

Uitvoering

7. Accountant communiceert over
belangrijke aangelegenheden

8. Info nodig voor toelichtingen op jaarrekening

Uitvoering

9. Doorlezen van de jaarrekening

Rapportage

10. Erkenning verantwoordelijkheid management (LOR)

Rapportage

11. Kopie definitieve jaarrekening + samenstellingsverklaring

Rapportage

indien er sprake is van significante posten, belangrijk en opmerkelijk, die professionele
oordeelsvorming vereisen (bijvoorbeeld waardering voorzieningen)
V. Wanneer pas ik professionele
oordeelsvorming toe?

! kennis van de situatie (informatie verzamelen, vragen bij het management)
! intervisie en/of consultatie
! wat zou een derde toereikend en/of aanvaardbaar vinden?
! het gaat om handelen en/of nalaten van handelen (toereikende maatregel)

