Belangrijkste wijzigingen in het ontwerp van bijkomende norm bij de in België van
toepassing zijnde internationale auditstandaa rden USA'sl naar aanleiding van de
voorgaande openbare raadpleging

1.
Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een
Instituut van-de Bedrijfsrevisoren en tot organisatie van het publiek toezicht op het beroep
van bedrijfsrevisor, heeft de Raad van het IBR zijn ontwerp van "Bijkomende norm bij de in
België van toepassing zijnde internationale auditstandaarden (ISA's)" voor openbare
raadpleging voorgelegd. Deze openbare raadpleging liep van 12 juli 2012 tot 15 oktober
2012. De Raad van het IBR heeft bovendien rekening gehouden met de commentaren
ingediend tot en met 22 oktober 2012.
2.
De Raad van het IBR heeft kennis genomen van de verschillende suggesties tot
verduidelijking van de door de bijkomende norm opgelegde vereiste werkzaamheden en
toepassi ngsgerichte teksten en heeft hier, daar waar mogelijk rekening mee gehouden . De
Raad van het IBR heeft op 13 maart 2013 beslist een herzien ontwerp van "Bijkomende
norm bij de in België van toepassing zijnde internationale auditstandaarden (ISA's) - Het
commissarisverslag in het kader van een controle van financiële overzichten overeenkomstig
de artikelen 144 en 148 van het Wetboek van vennootschappen en andere aspecten met
betrekking tot de opdracht van de commissaris" ter openbare raadpleging voor te leggen,
waarbij rekening wordt gehouden met de openbare raadpleging en de besprekingen tijdens
de hoorzittingen bij de Hoge Raad voor de Economische Beroepen .
3.
Hierna volgen enkele van de belangrijkste wijzigingen aangebracht aan het ontwerp
van bijkomende norm dat heden ter openbare raadpleging voorligt:
a) het gewijzigd ontwerp van bijkomende norm voorziet de opheffing vanaf de dubbele
toepassingsdatum van de norm van de controlenorm betreffende de controle van het
jaarverslag over de (geconsolideerde) jaarrekening en de aanbeveling betreffende de
controle van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening;
b) zoals voorzien door de huidige algemene controlenormen , voorziet het gewijzigd ontwerp
van norm in de vereiste tot aanduiding van de vorm van het tot uitdrukking gebracht oordeel,
zowel in de titel van het eerste deel van het verslag, als in de titel van de oordeelsparagraaf;
c) de woorden "vermelding" en "vermeld(en)" werden consequent vervangen door de
woorden "verklaring" en "verklaren";
d) de voorbeeldverslagen gehecht aan het ontwerp van bijkomende norm werden aangepast
in functie van de internationale standaarden, hetzij de ISA's en de IFRS-standaarden ; deze
voorbeeldverslagen stemmen overeen met de voorbeeld verslagen gehecht aan de
omzendbrief 201 3/02 - Commissarisverslagen in toepassing van de ISA's;
e) de paragrafen met betrekking tot andere specifieke opdrachten uitgevoerd op verzoek van
het bestuursorgaan werden uit dit ontwerp van norm gehaald; de algemene controlenormen
voorzien vandaag evenwel in de mogelijkheid tot het opnemen van andere inlichtingen met
inbegrip van een oordeel over andere aspecten dan de jaarrekening of het jaarverslag; in de
context van de bezorgdheid geuit door verschillende belang hebbende partijen, ook op
internationaal en Europees vlak , meent de Raad van het IBR dat het noodzakelijk is om een
kader te voorzien voor de conclusies van de commissaris over belangrijke aangelegenheden
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die niet de jaarrekening en de naleving van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen
betreffen; derhalve en onverminderd de toepassing van het artikel 144, eerste lid, 5° van het
Wetboek van vennootschappen, is de Raad van het IBR voornemens een norm dat een
kader biedt voor deze mogelijkheid tot het geven van een conclusie over deze andere
belangrijke aangelegenheden ter openbare raadpleging voor te leggen.
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De openbare raadpleging over het gewijzigd ontwerp van "Bijkomende norm aan de
in België van toepassing zijnde internationale auditstandaarden (ISA 'sj - Het
commissarisverslag in het kader van een controle van financiële overzichten overeenkomstig
de artikelen 144 en 148 van het Wetboek van vennootschappen en andere aspecten met
betrekking tot de opdracht van de comm issaris" loopt van 15 maart 2013 tot 25 maart 2013.
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