AANVERWANTE OPDRACHTEN

Interne
auditopdracht
KORT

Bij een interne auditopdracht licht de bedrijfsrevisor één of meerdere bedrijfsprocessen door om zo risico’s en tekortkomingen op het vlak van interne controle te
identificeren. De bedrijfsrevisor wijst niet alleen op de tekortkomingen en risico’s,
maar hij doet ook aanbevelingen om ze aan te pakken. Een interne auditopdracht
helpt de directie om de efficiëntie van interne controleprocedures te verbeteren.
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AANVERWANTE OPDRACHTEN - INTERNE AUDITOPDRACHT

HOE VERLOOPT DE INTERNE
AUDITOPDRACHT?
De bedrijfsrevisor neemt één of meerdere operationele
processen onder de loep vanuit een intern controleperspectief. Ook informaticaprocessen en beveiliging van
digitale systemen komen in aanmerking voor de interne
auditopdracht. Telkens zal de bedrijfsrevisor nagaan welke
interne controles ontbreken, dubbel zijn, niet efficiënt zijn,
aanleiding kunnen geven tot fraude, enzovoorts.
Omwille van onafhankelijkheidsregels, kan de interne auditopdracht niet worden uitgevoerd door de bedrijfsrevisor
die is aangesteld voor de controle of beoordeling van de
financiële overzichten, al dan niet als commissaris.

HET EINDRESULTAAT
De bedrijfsrevisor levert als externe onafhankelijk deskundige
een gedetailleerd verslag af met daarin zijn werkzaamheden,
zijn bevindingen en aanbevelingen om de interne controles
te versterken of efficiënter te organiseren.
Het in de praktijk brengen van de aanbevelingen, maakt
geen deel uit van de interne auditopdracht. Vanzelfsprekend
staat de interne auditopdracht ook los van het uitbrengen
van een auditopinie.
De opdrachtgever en de bedrijfsrevisor bepalen in onderling
overleg of en hoe het verslag aan andere belanghebbenden
kan worden bezorgd.

VOOR WIE?
Directieleden en bestuurders die hun interne processen willen laten evalueren en die
daarvoor beroep willen doen op de kennis en
expertise van een bedrijfsrevisor over de best
practices in het vakgebied van interne controle.
De focus van een interne auditopdracht kan
heel breed zijn, of heel gericht. Algemeen alle
processen - van aankoopprocessen over voorraadbeheer tot de verwerking van openstaande
facturen in een onderneming. Heel gericht, zoals
het beheer van de bankrekeningen in een vzw
of stichting en fraudepreventie.
De interne auditopdracht is daarnaast ook
een instrument om bestuurders, directieleden
en eventuele andere betrokken partijen de
nodige gemoedsrust te gunnen. Hun mandaat
brengt aanzienlijke verantwoordelijkheden en
aansprakelijkheden met zich mee. Met behulp

van een interne auditopdracht zorgen ze tegelijk
voor een lager risico op fraude en efficiëntere
interne processen.
Om die redenen vragen kmo’s en vzw’s de
interne auditopdracht aan. Het gaat dan bijvoorbeeld om nichespelers in de fintechsector
en vzw’s die actief zijn in welzijn en onderwijs.
De interne audit is verplicht bij ondernemingen
onder toezicht van de Nationale Bank van
België en de Autoriteit voor Financiële Diensten
en Markten. Voor andere beursgenoteerde
ondernemingen maar ook voor kmo’s of verenigingen wordt de interne audit aangestipt
als best practice voor goed bestuur.
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REGELGEVING
De bedrijfsrevisor analyseert en adviseert
op basis van

• de adviezen en inzichten van het
•
•
•

Instituut van de Bedrijfsrevisoren
over interne controle;
internationale normen uitgebracht
door het Institute of Internal Auditors;
het International professional
practices framework (IPPF);
de internationale ISO-richtlijn 27001
over informatiebeveiliging.

