AANVERWANTE OPDRACHTEN

Agreed upon procedures
– public grants /
Overeengekomen
werkzaamheden – publieke
financiering
KORT

Overheden die subsidies toekennen, willen het gebruik van de subsidie graag op
de voet volgen. Niet zelden zijn aan de financiering van bijvoorbeeld het Fonds
voor Wetenschappelijk Onderzoek of de Europese Unie specifieke rapporteringsvoorwaarden gekoppeld. De bedrijfsrevisor kan die rapportering controleren. Deze
subsidie-audit is geen standaardprocedure, maar een controle en dienstverlening
op maat. De subsidiërende overheid en de ontvanger van de subsidie bepalen
de taken van de bedrijfsrevisor. Ze spreken met hem een duidelijke opdracht en
gedetailleerde procedures af, zodat de bedrijfsrevisor precies weet wat hij wel en
niet moet doen. De bedrijfsrevisor bezorgt een verslag met feitelijke bevindingen,
geen auditopinie.
Vaak gaat het om grote subsidieprojecten waarbij de subsidiërende overheid de
bedrijfsrevisor inschakelt als externe deskundige. De bedrijfsrevisor gaat na of
aan alle contractuele verplichtingen en rapporteringsregels is voldaan.
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AANVERWANTE OPDRACHTEN - AGREED UPON PROCEDURES – PUBLIC GRANTS /
OVEREENGEKOMEN WERKZAAMHEDEN – PUBLIEKE FINANCIERING

HOE VERLOOPT DE ‘AGREED UPON
PROCEDURES – PUBLIC GRANTS’?
De werkzaamheden van de bedrijfsrevisor worden vastgelegd in een opdrachtbrief. Op basis van die instructies, voert de bedrijfsrevisor de opdracht
uit. Zo kan de subsidiegever vragen om een rekenkundig nazicht te doen
van de gemaakte kosten. Zijn ze effectief betaald door de ontvanger van de
subsidie, voor de juiste doeleinden en in de juiste periode? Zijn eventuele
forfaits correct berekend? Het spreekt voor zich dat de bedrijfsrevisor alleen
feitelijke bevindingen kan geven wanneer hij een heel precieze briefing
krijgt van de uit te voeren werkzaamheden of controles.
De overeengekomen procedures zijn bijgevolg geen audit. De bedrijfsrevisor
geeft geen zekerheid noch een oordeel over de financiële overzichten van
de subsidie-ontvanger. Wel stelt hij een lijst met zijn feitelijke bevindingen
op. De gebruikers van het verslag kunnen op basis van die bevindingen
zelf een conclusie vormen.

VOOR WIE?
De opdracht met overeengekomen procedures
in het kader van subsidies kan door subsidie-ontvangers en subsidie-verstrekkers aangevraagd
worden.
Organisaties en overheden die het gebruik van
subsidies via ‘overeengekomen werkzaamheden van de bedrijfsrevisor’ laten verifiëren, zijn
onder meer het Fonds voor Wetenschappelijk
Onderzoek (FWO) en de agentschappen van de
Europese Unie.

HET EINDRESULTAAT
De bedrijfsrevisor stelt een verslag op waarin hij de overeengekomen
werkzaamheden preciseert, waarna hij een overzicht geeft van zijn feitelijke
bevindingen. Almaar vaker preciseert de subsidiërende overheid niet alleen
de werkzaamheden zelf, maar bezorgt zij ook een verslagsjabloon dat de
bedrijfsrevisor na afloop van zijn werkzaamheden invult.

REGELGEVING
Ofwel gebeurt deze controle door een bedrijfsrevisor overeenkomstig internationale normen,
de International Standards on Related Services
(ISRS’s) en dan in het bijzonder ISRS 4400 ‘Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen
specifieke werkzaamheden met betrekking tot
financiële informatie’.
Ofwel gebeurt deze controle door een bedrijfsrevisor overeenkomstig het referentiekader
vermeld in de opdrachtbrief. Nadien wordt ook
in het verslag naar het referentiekader verwezen.
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