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Geachte,
Gelieve in bijlage de getekende "comment letter" te vinden in verband met de openbare
raadpleging over het ontwerp van normen inzake de toepassing van de ISA's in België.
()Met vriendelijke groeten,
(See attached file: Openbare raadpleging over het ontwerp van normen inzake de
toepassing van de ISA's in België.pdf.zip)
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Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA
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Moutstraat 54 I B-9000 Ghent I Belgium
Tel: +32 (0)9 242 5156 I Fax: +32 (0)9 242 5152
pascale.libaut@be.ey.com I www.ey.com/be
Please consider the environment before printing this e-mail or
its attachments

The information contained in this communication is intended solely for the use of the
individual or entity to whom it is addressed and others authorized to receive it.
It
may contain confidential or legally privileged information.
If you are not the
intended recipient you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution
or taking any act ion in reliance on the contents of this information is strictly
prohibited and may be unIawfuI. If you have received this communication in error,
please notify us immediately by responding to this email and then delete it from your
system. Ernst & Young is neither liable for the proper and complete transmission of
the information contained in this communication nor for any delay in its receipt.
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E;rnst & Voung
ÉI!KIrljfsrtWJsoren
Revlseurs d'Entreprlses
Moutstraat 54
B-9000Gent

Aan de heer P. Berger, Voorzitter
Instituut van de Bedrijfsrevisoren
Arenbergstraat 13
1000 Brussel

Open bate raadpleging over het ontwerp van Normen Inzake de toepassing
van d,e ISA'sin Bel9ië
Geachte heer Voorzitter,

Hierbij wenst Ernst &Young BedrijfsrevisoreneCVBA ("Ernst& Young") ,in naam van haar
vennolenen revisoren-medewerkers,in te gaan op de openbare raadpleging over het
invoeren van de International Auditing Standatds ("ISA")in België.
In het algemeen is Ernst & Youngakkoord met de voorgestelde norm om de ISA'sin België
toe te passen. Zulke toepassing betekent een stap vooruit ,in vergelijking met de huidige
Belgischecontrolenormen en zal de coherentie van de controle-aanpak en dekwÇiHteit van de
controlewerkzaamheden bevorderen. Ernst & Youngis bijgevolg voorstander vaneen snelle
en volledige toepassing van het ontwerp van norm voorgesteld door de Raad van het
Instituut van de Bedrijfsrevisoren (de "Raad").
Ernst & Young wenst echter de volgendeoprnerkingen te formuleren met betrekking tot het
voorstel van de Raad:

1. Gefaseerde inwerkingtreding
De Raad stelt voor dat deiSA's zouden worden toegepast vpor de controle van
Jaarrekeningen van organisaties van openbaar belang (Pub/ic Interest Entities- "PIE")
voor boekjaren afgesloten vanaf 15 december 2012, en voor de controle van
jaarrekeningen van andere entiteiten voor boekjaren afgeSloten vanaf 15 december
2014.
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Ernst & Young betreurt deze gefaseerde inwerkingtreding en meent dat het invoeren van
de ISA'soP dezelfde datum zou moeten gebeuren voor alle entiteiten.
Het argument "dat non-PI E's en hun commissarissen meer tijd nodi.g zouden hebben om
zich voor te bereiden op de invoering van de ISA's is een incorrect argument,
voornamelijk omwille van twee redenen:
(i)

de ISA normen voorzien een grote flexibiliteit in hun to.epassingsvereisten op
kleinere ondernemingen, zodat hun toepassing op kleinereondernemiogen zeker
niet moeilijker zal zijn (en op vele vlakken zelfs eenvoudiger) dan voor grote
.ondernemingen, en

(ij)

debedrijfsrevisorenkantoren di.èzpwel PIE'S als andere entiteiten controleren
zullen hun medewerkers toch moeten opleiden om audits uit te voeren conform de
ISA's vanaf de eerste toepassingsdatum. .De.zekantoren vertegenwoordigen
volgens beschikbare gegevens meer dan 80% van het activiteitenvolume van ons
beroep. Een gefaseerd invoeren van de 1SA's is dus niet nodig voor deze
kantoren, die bovendien voor het merendeel nu reeds de JSA's toepassen.
D.aarentegen houdt een gefaseerd invoeren het risico Jn dat er verwarring
ontstaat bij de medewerkers en dat de normen niet correct zullen worden
toegepast tijdens de overgangsperiode.

Bij het pubUek zal een .gefaseerd invoeren zorgen voor de nodige verwarring omdat twee
groepen controlenormen naast elkaar .zullen bestaan gedurende twee jaren, hetgeenbfj
het publiek de mening kan doen ontstaan dat "pn audit is not an audit" en dat de controle
van KMO's minder belangrijk is dan die van grote ondernemingen. Dit laatste zou onze
politieke verantwoordelijken .en de wetgever ook tot de verkeerde conclusie kunnen
brengen dat een minder zware controle voor KMO's misschien een oplossing zou zijn om
de kost van de control.e te drukken en lof de administratieve vereenvoudiging in de hand
te werken. Er is momenteel een grote consensus .in België dat de auditverplichting voor
niet-publieke organisaties moet behouden blijven.
Ernst & Young begrijpt dan ook niet Waarom een gefaseerd invoeren wordt voorgesteld,
hetgeen tegenstrijdig is Iilet het standpunt van de Raad met betrekking tot "an auditis an

audit".
Ernst & young meent dan ook dat het invoeren van de .ISA's op dezelfde datum zou
moeten gebeuren voor aHe entiteiten.

2. Inwerkingtreding vanaf 2012 voor organisaties van openbaarbelang
De Raad stelt voor dat de ISA'S zouden worden toegepast voor de controle van
Jaarrekeningen van organisaties van openbaar belang (Public Interest Entities) voor
boekjaren afgesloten vanaf 15 december 2012. Aangezien de overgang van de huidige
Belgische controlenormen naar de ISNs niet van die aard is .dateen jarenlange
voorbereidingen diepgedreven vormingen nodig zijn, maarintegendeefop een redelijk
eenvoudige mani.erkan gebeuren, betreurt Ernst & Young dat de Raad ,geen ,snellere
overgang naar de ISA's voorstelt.
..
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Een meerderheid van Europese lidstaten (en meer dan 100 landen in de wereld) hebben
reeds beslist deiSA's (of gelijkwaardige normen) in te voeren. Door de invoetingin
België uit te stellen tot 2012 lopen wij het ri.slco bij de laatste groep landen te behoren
die hun controlenormen moderniseren. Dit is voor het beroep in België een gemiste kans
om bij de topgroep te blijven.
3. Toepassingsgebied
De Raad beperkt de invoering van de inlernational.e controlenormen tot .de ISA's alsook
de ISRE's (/nternationalStandardson Review Engagements).
Ernst.& Young betreurt dat de Raad niet van de gelegenheldgebruikt heeft gemaakt om
ook de andere internationale standaarden in te voeren, l:>ijvoorbeeld de ISAE's
(International Standardson Ass.urance Engagements), de ISRS's(lnternafional
Standardson Related Servites),also.ok ISQC 1 (International Standard on Quality
Control) .
Het invoeren van lSOC 1, bijvoorbeeld, zou bijdragen tot de versterking en de
harmonisatie van de administratieve organisatie en de interne contrOle-systernenin
auditkantoren, alsook van hun processen in verband met kwaliteitscontrole en risk
management. De toepassing van ISQC 1 zou ook bijdragen tot het verb.eteren en het
harmoniseren van de methodologieën gehanteerd tijdens de externe kwaliteitscontrole
vanauditkantoren.
Het invoeren van bijvoorbeeldiSRS 440, "Engagements to Perform Agreed-Upon
Procedures Regarding Financiallnformation", zou een goede technischeop.lossing bieden
voor het uitvoeren van talrijke speciale opdrachten die de Belgische wetgever
toevertrouwt aan de bedrijfsrevisor, en die momenteel niet of onvoldoende behandeld
worden door de Belgische controlenormen.
4. Inventarisatie van de revisoren die de ISA's toepassen vóór de verplichte datum
De Raad stelt vo.orop de website van het Instituut de lijst te publiceren van de
bedrijfsrevisoren die verklaren deiSA's toe te passen op al hun wettelijke opdrachten.
Ernst & Young vindt dit een bijzonder positief initiatief dat het beroep zal aanmoedigen
de ISA's zo sne.1 mogelijk toe te passen .en niet te wachten tot de toepassing verplichtend
wordt.
Tegenstanders van dit voorstel vinden dat het discrimerendzal werken tegen de
bedrijfsrevisoren die de ISA's nÎet versneld toepassen. Ernst & Young meent integendeel
dat zulk lnitiati.efeen bewijstou zijn van het dynamisme van het beroep In België en
bijgevolg het imago van het beroep zal versterken.
Bovendien zou deze inventarisatie grotendeels irrelevant worden indien de Raad de
voorstellen van Ernst & Young in punten L en2. supra (snellere en njet-gefaseerde
toepassing) zou aanvaarden.
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Ernst ,& Young blijft ter beschikking van de Raad om de inhoud van deze brief te bespreken
met de Raad of om verdere uitleg en verduidelijking te verschaffen over de ingenomen
standpunten.

Jan De Luyc-"-;'
Vennoot
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