• Instituut van de Bedrijfsrevisoren
Institut oe Réviseurs d'Entreprises

Opvolging van het begeleidingsplan van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren inzake de invoering van de ISA's in België
op 30 september 2010
Algemene beschouwing

1.
In het kader van het verzoek tot goedkeuring van het ontwerp van norm inzake de
toepassing van de lSA's in België, dat op 5 oktober 2009 werd meegedeeld aan de HREB ,
heeft de Raad van het IER de volgende overweging uiteengezet:
"Overwegende dat het Instituut van de Bedrijfsrevisoren in een begeleidingsplan heeft
voorzien bij het toepassen van de ISA 's, meer bepaald in het vormingsprogramma
waarin de ISA 's al sinds 2004 zijn opgenomen, in de toegang tot aangepaste
contro/esoftware
waarvoor
het
IBR
contact
heeft
opgenomen
met
softwareontwikkelaars die in de markt actief zijn om de bedrijfsrevisoren te informeren
over de mogelijk beschikbare hulpmiddelen, alsmede in een plan inzake het publiceren
van adviezen met betrekking tot het toepassen van de ISA 's in de Belgische context; "
De Raad van het IBR herhaalt haar wens om het beroep te ondersteunen in dit proces
van aanpassing van het normatieve kader door onderstaande begeleidende maatregelen en
termijnen. Bovendien bestudeert de Raad van het tBR momenteel eveneens de mogelijkheid
om andere begeleidende maatregelen te ontwikkelen, rekening houdend met de middelen
waarover het TBR beschikt. Daartoe worden er gesprekken en overlegrondes georganiseerd met
bedrijfsrevisoren en auditkantoren die nog niet vertrouwd zijn met de ISA 's, teneinde hun
noden te identificeren.
2,

3.
De norm van 10 november 2009 inzake de toepassing van de ISA 's in België werd op
15 december 2009 goedgekeurd door de Hoge Raad voor de Economische Beroepen en
middels een advies van I april 2010 door de Minister die bevoegd is voor Economie. De Raad
van het TBR wenst een stand van zaken van de begeleidende maatregelen mee te delen.
Vorming
a) Heden
4.
De Raad van het IBR heeft sedert 2004 een opleid ingscyc1us op het getouw gezet die
specifiek bedoeld is om kennis van de ISA 's te vergaren (cf. Bijlage AI). Deze
opleidingscyclus heeft zich aangepast aan de wijzigingen die aangebracht werden aan de ISA 's
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maar ook aan de groeiende interesse van het beroep in deze materie en van de bes lissing van de
Raad van het IER om een ontwerp van norm te formuleren inzake de toepassing van de ISA's
in België.
5.
Zo werd de opleidingscyclus van het jaar 2008-2009 grondig gewijzigd teneinde
seminaries te voorzien die meer gericht zijn op praktische toepassingen en op de presentatie
van concrete toepassingen van de vereisten die voorzien zijn door de ISA 's (cf. Bijlage A2) .
6.
De opleidingscyclus bevat een inleidend seminarie dat een concrete toepass ing van de
ISA ' s binnen de KMO's biedt aan de hand van de gids die door de IAASB werd uitgegeven:
"Guide to Using ISAs in the Audit of Sm all- and Medium-sized Entities (december 2007)".
Deze gids blijft van toepassi ng voor de clarified ISAs. Tijdens dit seminarie illustreren
voorbeelden van werkdocumenten de praktische toepassingen van de ISA 's.
7.
De vormingscyclus wordt in versch illende modules opgedeeld die de voorstelling van
de ISA' s per thema hernemen: « audit risk model », het auditverslag, de controle-informatie,
enz .... Een bijzonder seminarie van een volledige dag is gewijd aan het opstellen van interne
beleidslijnen en procedures van interne kwaliteitsbeheersing binnen de auditkantoren. De
deelnemers van bovengenoemd seminarie worden verzocht hun laptop mee te brengen om op
die manier hun eigen procedures en referentiedocumenten op hun computer uit te werken.
8.
Het geheel van de geleverde documenten tijdens de seminaries wordt hernomen op de
website van het IER, onder de rubriek "Vorming", subrubriek "Vormingscycli".
9.
Over het algemeen worden de vormingscycli positief geëvalueerd door de deelnemers
(cf. Bijlage A3) . Naast hun evaluatie mogen de deelnemers eveneens opmerkingen of
voorstellen geven over de inhoud van de seminaries. De Commissie vorming past elk jaar het
programma van permanente vorming aan in functie van deze opmerkingen en/of voorstellen.
10.
Krachtens de artikelen 6, 7 en 8 van de Auditrichtlijn, die in België uitgevoerd werden
door de invoering van artikel 28 van de wet van 22 juli 1953 betreffende het oprichten van het
Instituut van de Bedrijfsrevisoren en de organisatie van het overheidstoezicht op het beroep
van auditor, kan iemand enkel en alleen auditor worden na een praktische vorming volbracht te
hebben en geslaagd te zijn voor een examen inzake beroeps bekwaamheid. De vakken van
theoretische kennis worden omschreven in artike l 13, §2 van het koninklijk besluit van 30 april
2007 over de toegang tot het beroep. Een van deze vakken heeft betrekking op de ISA' s. De
Raad van het IER sensibiliseert momenteel de Universiteiten om in hun lessen programma
eveneens cursussen te voorzien die specifiek handelen over de TSA' s.

b) Toekomstige projecten
11.
De Raad van het IER voorziet voor het jaar 2010 een aanvulling van de vormingscyclus
teneinde de nieuwe ISA ' s te integreren die ingevoerd zijn ten gevolge van het IAASB "clarity
project" en een uitbreiding te voorzien naar de norm ISRE 2410.
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12.
Bovendien wordt, gezien zijn belang, het inleidend seminarie inzake de ISA's voor
KMO's opnieuw georganiseerd. Er zal allicht een beroep worden gedaan op sprekers die
beroepsmensen uit de sector zijn. Er zullen ongetwijfeld meerdere sessies nodig zijn om een
concreet voorbeeld te overlopen van een KMO-audit in overeenstemming met de ISA ' s, met
voorbeelden van templates en aangepaste checkli sts. Deze sessies kunnen eventueel samen
georganiseerd worden met de voorstelling van een auditsoftware.
13.
De Raad van het lBR voorziet in de organisatie van specifieke seminaries voor de
stagiairs bedrijfsrevisoren om hen voor te bereiden op de stage-examens, en in het bijzonder op
het examen over de ISA 's.
14.
De Raad van het IBR voorziet in het kader van de vorming in de opvolging van de door
de bedrijfsrevisoren opgestelde planning om de ISA ' s in de respectievelijke kantoren in te
voeren. De Raad van het lBR zal halfjaarlijks evalueren in welke mate de JSA ' s door de
bedrijfsrevisoren werden geïmplementeerd. Er zal bovendien aanbevolen worden dat minstens
een jaar voorafgaandelijk aan de inwerkingtreding van het ontwerp van norm inzake de
invoering van de ISA's, de bedrijfsrevisoren de ISA' s bij wijze van oefening toepassen. Er zal
een kwaliteitscontrole worden opgesteld om de Raad van het IBR exclusief in staat te stellen de
mate waarin de ISA' s geïmplementeerd worden op te volgen en, in voorkomend geval , het
begeleidingsplan in functie van de door de bedrijfsrevisoren ondervonden moeilijkheden aan te
passen.
c) Stand van zaken op 31 maart 2010
IS.
De Raad van het lBR zal in april 2010 de brochure "Permanente Vorming 2010-2011"
uitgeven, die zeven specifiek aan de ISA's gewijde seminaries zal bevatten:
o
o
o
o
o
o
o

ISA's voor KMO's (7 en 8 september 2010);
Audit Risk Model (9 en 10 september 2040);
Kwaliteitsbeheersing op het niveau van de bedrijfsrevisorenkantoren (14 en 15
september 2010);
Controleverklaringen (17 en 21 september 20 I 0);
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor (22 en 28 september 2010);
Gebruikmaken van de werkzaamheden van anderen (23 en 24 september 20 I 0);
Controle van vergelijkende gegevens (5 en 6 oktober 20 I 0).

16.
Het seminarie "ISA 's voor KMO ' s" zal een ganse dag in beslag nemen en zal ten doel
hebben de toepassing van de ISA ' s op de controle van de jaarrekening van een kleine of grote
onderneming (KMO) via een concrete casus te verduidelijken.
17.
De brochure voorziet ook in de organisatie van een studiedag over de ISA ' s op
15 november 2010 met als hoofddoelstelling de presentatie van de op de Belgische markt
beschikbare auditsoftwarepaketten (cf in/ra, nr. 28 tot 30 en 34 tot 35).
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d) Stand van zaken op 30 september 2010
18.
De Raad van het IBR heeft op 9 april 2010 de brochure "Permanente vorming 201020 I I" uitgegeven.
19.
Op 3 september 2010 heeft de Raad van het IBR een vergadering "Train the Trainers"
georganiseerd om de sprekers van het seminarie in te lichten over het doel van de ISA 's en om
de verwachtingen van het IBR ze1fte verduidelijken. Het IBR wenst namelijk een seminarie te
organiseren dat meer gericht is op de praktijk met concrete voorbeelden van documentatie en
een concreet toepasbaar geval voor de controle van de KMO's. De sprekers werden
uitgenodigd om de gids "ISA for SMEs" ontwikkeld door 1FAC, de "Praetice Note 26" en de
voorbeelden ontwikkeld door het IBR (cf infra, nr. 32 en 37) als basis voor de seminaries te
gebruiken,.

20.
Op 7 en 8 september 2010 heeft het seminarie "ISA's voor KMO's" plaatsgevonden. Er
waren 68 deelnemers aanwezig op het Franstalig seminarie en 65 deelnemers op het
Nederlandstalig seminarie. Voor het aantal deelnemers op de andere seminaries, verwijst men
naar de bijlage A4.
21.
De Raad van het IBR rondt de organisatie van de studiedag van 15 november 20 IQ af.
De officiële uitnodigingen worden verstuurd in de maand oktober 2010 (cf. infra, nr. 28 tot 30
en 34 tot 35). Een "Save the Date" naar de bed rij fsrevisoren werd verstuurd op 18 oktober
20 10.

22.
De Raad van het lBR heeft twee seminaries georganiseerd voor de bedrijfsrevisoren en
de stagiairs inzake de externe controle en de ISA's op 26 en 27 mei 2010.
Auditsoftware en handboeken
a) Heden
Op 26 mei 2009 heeft het lBR een forum over de ISA's georganiseerd. Tijdens dit
23 .
forum werden verschillende auditsoftwarepaketten voorgesteld om de bedrijfsrevisoren te
helpen een audit uit te voeren conform de ISA's (cf. Bijlage BI). De lijst van de beschikbare
auditsoftwarepaketten op de Europese en buitenlandse markt is opgenomen in Bij lage B2 van
dit begeleidingsplan.
24.
Het IBR heeft twee leveranciers gevonden die een auditsoftwarepakket hebben
ontwikkeld op basis van de ISA's : CaseWare ISA Audit templates en Kluwer Audit
Automation (cf. Bijlage B3). Deze twee leveranciers organiseren momenteel opleidingen voor
de bedrijfsrevisoren .

b) Toekomstige projecten
25.
De Raad van het ffiR heeft beslist om op 15 november 20 10 een informatiesessie of
ontmoetin gsdag te organiseren voor de bedrijfsrevisoren en de softwareleveranciers. De
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bedoeling is om de kleine auditkantoren de mogelijkheid te bieden de leveranciers van de
auditsoftwarepaketten te ontmoeten en van gedachten te wisselen over de inhoud en de prijs
van elk product.
26.
De Raad van het IBR heeft overigens een werkgroep opgericht, samengesteld uit
bedrijfsrevisoren van kleine en middelgrote kantoren, om een handboek te ontwikkelen over de
ISQC-I-implementatie. De doelstelling bestaat eruit de software die ontwikkeld is door het
Nivra (Nederland) aan te passen aan de Belgische context via de software Scienta, voor wat
betreft "Deel A: Kantoorhandboek" (cf. Bijlage B4). De software die aan de Belgische context
is aangepast zal op de markt gebracht worden door Scienta. Een papieren versie van het
handboek voor de bedrijfsrevisoren zal gratis gepubliceerd worden door het Informatiecentrum
voor het Bedrijfsrevisoraat (lCCl). De werkgroep stelt zich als doel om in het begin van het
tweede semester van 20 10 over software en handboek te beschikken.
27.
Bovend ien analyseert de Raad van het IBR momenteel, via de werkgroep "Invoering
van de ISA ' s" (cf infra, n° 58, 61 en 62), de mogelijkheid van samenwerking met andere
Europese enlof buitenlandse Instituten om een handboek te ontwikkelen over de invoering van
de ISA-implementatie, uitgaande van een bestaand handboek van deze Instituten, bijvoorbeeld
de International Audit Guide Farms van het Canadian Institute of Accountants (CICA).
c) Stand van zaken op 31 maart 20 I 0
- studiedag van 15 november 20 10
28.

In het kader van de studiedag van 15 november 20 I 0, wenst de Raad van het IBR vijf
leveranciers van auditsoftwarepaketten uit te nodigen:
a. Pragmatools - Caseware;
b. Kluwer - Audit Automation;
c. Datev;
d. Révisaudit;
e. Netaudit - Aventek.

29.
Elke leverancier wordt uitgenodigd om zijn aud itsoftwarepakket tijdens een
gedetailleerde presentatie van één uur voor te stellen, in het Nederlands (of het Engels) en in
het Frans (of het Engels). Elke demonstratie dient gebaseerd te zijn op dezelfde concrete casus
inzake de controle van de jaarrekening van een kleine of middelgrote entiteit (de casus zoals
uitgewerkt in het handboek ISA 's voor KMO ' s, cf infra, nr. 32 en 37). Door het gebruik van
dezelfde concrete casus kunnen de auditsoftwarepaketten van de leveranciers beter worden
vergeleken. De werkgroep "ISA-implementatie" heeft omschreven waaruit de minimaal
vereiste documentatie overeenkomstig de ISA' s bestaat. De leveranciers worden verzocht om
aan te tonen dat hun auditsoftwarepakket deze documentatie bevat. De studiedag zal zodanig
worden georganiseerd dat de bedrijfsrevi soren alle voorstell ingen kunnen bijwonen .

De Raad van het IBR zal aan voormelde leveranciers van auditsoftwarepaketten een
brief richten met als bijlage een vragenlijst betreffende de functionaliteit van hun
auditsoftwarepakket. Zij worden verzocht om deze vragenlijst in te vullen om een
30 .
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vergelijkende tabel op te stellen van de verschillende functionaliteiten
auditsoftwarepaketten. Deze tabel wordt tijdens de studiedag voorgesteld.

van deze

- Handboek ISQC I
31.
De door de Raad van het IBR opgerichte werkgroep is in het eerste trimester van 2010
zesmaal bijeengekomen om het "Kwaliteitshandboek" (Deel A, B en C) van het NIVRA
(Nederland) via de software Scienta aan te passen aan de Belgische context op basis van de
Guide /0 quality control lor SME 's van het IF AC en van de Practice note 26 van de Auditing
Practices Board APB (Verenigd Koninkrijk). De werkgroep heeft zich ten doel gesteld om
tegen begin september 2010 de software en het handboek klaar te hebben .

- Handboek ISA's voor KMO's
32.
De Raad van het IBR ontwikkelt via de werkgroep "ISA-implementatie" een handboek
ISA 's voor KMO ' s. Dit handboek zal enerzijds een overzicht geven van de vereiste
documentatie van een auditdossier van een KMO en anderzijds een aantal voorbeelden of
templates van deze documentatie bevatten. Het is de bedoeling om een papieren versie van het
handboek te publiceren dat via het ICCI gratis beschikbaar zal gesteld worden voor de
bedrijfsrevisoren en de leveranciers van auditsoftwarepaketten. Tevens wenst de Raad over een
elektronische versie te beschikken van de voorbeelden die men gemakkelijk via het internet
kan downloaden.
33.
Bovendien zal dit handboek als basis dienen voor het seminarie "ISA 's voor KMO ' s".
Het handboek zal aan de bedrijfsrevisoren worden verduidelijkt aan de hand van een
praktijkgeval. De in het handboek uiteengezette principes zullen ook de basis vormen voor de
controleleidraden die in het kader van de kwaliteitscontroles van het IBR worden gebruikt.
Deze controleleidraden zullen ook worden voorgesteld tijdens de studiedag van 15 november
20 I 0 (cf supra, nr. 46 tot 49).
d) Stand van zaken op 30 september 20 I 0
- studiedag van 15 november 20 I 0
34.
De vijf hierboven vermelde softwareleveranciers zullen deelnemen aan de studiedag
van 15 november 2010.
35.
De Raad van het IER heeft aan de bovenvermelde leveranciers een brief gestuurd en
een vragenlijst betreffende de functionaliteit van hun auditsoftwarepakket (zie bijlage B5). De
vergelijkende tabel zal beschikbaar zijn tijdens de studiedag.
- Handboek ISQC I
36.
De werkgroep ISQC-I is gedurende het tweede trimester van 20 I 0 bijeengekomen om
het handboek af te ronden en de vertaling naar het Frans door te geven. Het handboek zal
onder de vorm van een syllabus worden verspreid tijdens de studiedag opn 15 november 20 I O.
20.09.20 I 0
6118

Deze syllabus kan men gratis en volledig downloaden (inclusief de voorbeelden) op de
website van het ICCI.
- Handboek ISA's voor KMO ' s
37.
De werkgroep "Invoering van de ISA ' s" is eveneens gedurende hel tweede trimester
van 2010 bijeengekomen om de nodige stappen te ondernemen over een minimum van
documenten beschikbaar in het kader van een KMO audit conform aan de ISA's. Een voorbeeld
van de documenten wordt ontwikkeld en wordt voorgesteld op de studiedag van 15 november
20 I O. Eveneens gratis te downloaden op het extranet van het ICCr.
Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (lCCn
a) Heden
38.
Het ICCI stelt een helpdesk ter beschikking van bedrijfsrevisoren en andere
geïnteresseerden die onder andere toelaat om vragen te beantwoorden over de toepassing van
de ISA .s.(www.icci.be) (cf. Bijlage C).
b) Toekomstige projecten
Het ICCI analyseert op dit ogenblik de mogelijkheid om publicaties uit te geven inzake de
toepassing van de ISA ' s, met name een geactualiseerde heruitgave van de brochure
"Commissarisverslag overeenkomstig de ISA ' s". Deze publicatie zal voorbeelden hernemen
van commissarisverslagen die in overeenstemming met de ISA ' s zijn opgesteld, rekening
houdend met de Belgische bijzonderheden en met de aard van de gecontroleerde entiteit.
Overigens zullen deze voorbeelden gepubliceerd worden op het extranet van het ICCI en
kunnen de bedrijfsrevisoren ze gratis downloaden.
39.
Het ICCI bestudeert bovendien de mogelijkheid om een brochure te publiceren inzake
de door de toepassing van de ISA's in de KMO-sector vereiste documentatie, op basis van het
voorbeeld dat ontwikkeld is door het Auditing Practice Board (Practice Nole 26, Verenigd
Koninkrijk), alsook een publicatie die het voorbeeld weergeeft van een werkdossier binnen een
KMO-omgeving dat aangepast is aan de ISA ' s, op basis van bestaande templates en checklists,
door andere Instituten ontwikkeld (cf supra, nr. 32 en 37).
c) Stand van zaken op 30 september 20 I 0
De werkgroep verantwoordelijk voor de publicatie "Commissarisverslag in
40.
overeenstemming met de ISA's" is afhankelijk van de afronding van de bijkomende Belgische
specifieke ISA normen en van de goedkeuring overeenkomstig de procedure voorzien in het
artikel 30 van de gecoärdonneerde wet van 22 juli 1953, waarschijnlijk ten vroegste tijdens het
tweede semester van 2011 .
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Vertaling van de ISA 's
a) Heden
41.
In 2002 heeft het IBR beslist om te starten met een ontwerp van vertaling van de ISA's.
In 2003 werden de eerste teksten in het Frans en het Nederlands aan de bedrijfsrevisoren
meegedeeld (cf. Bijlage DI).

Na de realisatie van dit ontwerp werd er een samenwerking opgesteld met "la
42.
Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes" (CNCC, Frankrijk) en het NIVRA
(Nederland) teneinde de vertaling van de ISA ' s naar het Frans en het Nederlands verder te
zetten en over één enkele door het IFAC erkende vertaling te beschikken in de betrokken
landen. Deze vertaling werd in 2006 op de website van het IBR gepubliceerd en is nog steeds
gratis beschikbaar voor de bedrijfsrevisoren en het publiek via volgende link: http://www.ibrire.be/ned/documentatie vertalingen ISA .aspx .
43.
In 2006 is de IAASB met een "Clarity Project " van de ISA's gestart. In samenwerking
met voornoemde Instituten heeft de Raad van het IBR beslist om door te gaan met het
vertalingsproces teneinde over de Franse en Nederlandse tekst van de clarified ISAs te
beschikken. Dit vertalingsproces van de ciarified ISAs zal tegen maart 20 I 0 beëindigd zijn
voor wat betreft de Franse teksten en tegen april 2010 voor wat betreft de Nederlandse teksten.
De ontwerpen van de reeds vertaalde teksten van de ciarified ISAs zij n momenteel gratis
beschikbaar voor de bedrijfsrevisoren en het publiek via volgende link: https://www.ibrire.be/ned/documentat ie vertalingen ISA.aspx (cf. Bijlage 02).
b) Toekomstige projecten
44.
De Raad van het IBR heeft beslist om het vertalingsproces uit te breiden tot de andere
internationale normen ingevoerd door de IAASB , met name de ISRE 2400 en 2410, waarvan
de vertaling van de teksten naar het Frans en het Nederlands in 20 10 verwacht wordt.
45.
De Raad van het IBR onderzoekt eveneens de mogelijkheid om de publicatie van de
IAASB "Guide to Using ISAs in the Audit of Small- and Medium-sized Entities (december
2007)", reeds beschikbaar in het Frans, naar het Nederlands te vertalen.
Leidraad voor de kwaliteitscontrole met betrekking tot de toepassing van de JSA's
a) Toekomstige projecten
46.
Het begeleidingsplan voorziet eveneens in de aanpassing van de leidraadvoor de
kwaliteitscontrole aan de ISA' s, met behoud van de mogelijkheid om een kwaliteitscontrole uit
te voeren volgens de algemene controlenormen. De nieuwe controlegidsen zullen opgesteld
worden volgens de structuur van de uitvoering van een audit en zullen onder meer de klemtoon
leggen op de risicodomeinen en de uitgevoerde werkzaamheden. De gidsen zu llen in de vorm
van een Excel bestand voorgesteld worden (toegankelijk voor iedereen) en moeten verplicht
elektronisch ingevuld worden.
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47.
De Raad van het IBR is eveneens zinnens informatiesessies te organiseren voor de
controleurs opdat ze zich vertrouwd kunnen maken met het referentiekader van de [SA 's. Deze
sessies hebben als hoofddoel uniformiteit te verzekeren bij het uitoefenen van de
kwaliteitscontroles.
b) Stand van zaken op 31 maart 20 10
48.
Deze leidraden zouden beschikbaar moeten zijn vanaf september 20 I 0 en zullen het
voorwerp uitmaken van een openbare raadpleging van zes maanden. De Raad van het IBR
voorziet in de toepassing van deze nieuwe leidraden voor de kwaliteitscontroles vanaf mei
2011.
c) Stand van zaken op 30 september 2010
49.
De leidraden voor de kwaliteitscontrole zullen worden aangepast aan de voorbeelden
ontwikkeld door de werkgroep "Implementatie van ISA 's" en worden voorgesteld op de
studiedag van 15 november 2010, cfr. supra, nr. 28 tot 30 en 34 tot 35. Deze leidraden zullen
beschikbaar zijn op de website van het IBR om de bedrijfsrevisoren hiervan kennis te laten
nemen, in de wetenschap dat de Raad van het IBR deze nieuwe leidraden voor de
kwaliteitscontrole zal toepassen in mei of juni 2011 .
Normatieve evoluties
a) Toekomstige projecten
50.
In de wetenschap dat er een handboek en een software , die de mogelijkheid biedt de
ISQC-l te implementeren binnen de kantoren, in de loop van 2010 voorhanden zijn, zal de
Raad van het IBR in 2010 de mogelijkheid onderzoeken om de HREB voor te stellen de ISQCI toe te passen op de datum die overeenkomt met deze voorgesteld in het ontwerp van norm
inzake de toepassing van de ISA ' s.
51.
De Raad van het IBR zal zich er overigens van vergewissen dat in 2010 het gepaste
gevolg zal worden gegeven aan de modernisering van de normen.
b) Stand van zaken op 3 1 maart 20 I 0
52.
De Raad van het IBR wenst de HREB de goedkeuring van twee nieuwe normen als
aanvulling op de ISA's voor te stellen. Deze twee normen houden rekening met de Belgische
bijzonderheden met betrekking tot de toe te passen procedures na het uitbrengen van het
commissarisverslag en wanneer dit verslag niet kan worden uitgebracht (aanvulling op ISA
560) en tevens met de Belgische bijzonderheden met betrekking tot het commissarisverslag
(aanvulling op ISA 700).
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Medewerking en follow-up van de werkzaamheden van de IAASB
a) Heden
53.
De Raad van het IBR heeft sedert 2002 de beslissing genomen om actief deel te nemen
aan de ontwikkeling van de ISA ' s door mee te werken aan de werkzaamheden van de lAASB
via haar samenwerking binnen de Auditing Working Party van de Fédération des Expertscomptables Européens (FEE), die onder meer de discussieontwerpen van de ISA ' s onderzoekt
en becommentarieert.
54.
In het kader van het clarity project van de IAASB heeft elke ISA in 2006 het
voorwerp uitgemaakt van een herstructurering of zelfs een wijziging en werd hij onderworpen
aan een openbare raadpleging. De Raad van het IBR heeft, conform haar beleid, actief
deelgenomen aan deze openbare raadpleging door specifieke commentaren te geven op de
tekstvoorstellen van elke lSA . Deze commentaren werden opgenomen in de Jaarverslagen (cf.
Bijlage El).
b) Toekomstige projecten
55.
De Raad van het lBR blijft de evoluties van het lAASB inzake de internationale
normen opvolgen en de opmerkingen doorgeven inzake het onderzoek van de uiteenzettingen
via de Commisie Normen binnen het IBR en via de Auditing Working Party binnen de FEE.
c) Stand van zaken op 30 september 2010
56.
De Raad van het IBR zal de opmerkingen doorgeven aan het IAASB inzake het
onderzoek van de uiteenzettingen van de normen lSA 610 Using the Work of Internal Auditors
en lSA 315 Identifying and Assessing the Risks of Material Misstatement through
Understanding the Entity and lts Environment.
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Commissie, werkgroep en cel
a) Heden
De Raad van het IBR heeft sedert vele jaren de Commissie SME/SMP opgericht. De
missie en doelstellingen van deze Commissie werden onlangs herzien teneinde zich op twee
grote thema's te richten: enerzijds het promoten van de communicatie rond het beroep van
bedrijfsrevisor en anderzijds de ondersteuning van een specifieke dienstverlening aan kleine en
middelgrote auditkantoren via een samenwerking tussen de kleine/middelgrote en de grote
auditkantoren, in het bijzonder wat betreft de overgang naar de ISA' s en de ISQC-l.
57.

58.
De Raad van het IBR heeft in 2007 een werkgroep opgericht die specifiek gericht is op
de implementatie van de ISA' s. Deze werkgroep, samengesteld uit bedrijfsrevisoren van grote,
kleine en middelgrote kantoren alsook uit safe practitianers, heeft de auditsoftware
geïdentificeerd die op de Europese en buitenlandse markt aanwezig zij n en heeft de nodige
contacten onderhouden met de leveranciers teneinde de auditsoftware aan te passen aan de
Belgische context. De Raad van het IBR heeft op 26 mei 2009 een forum over de ISA ' s
georganiseerd waar de leveranciers de mogelijkheid hadden hun producten voor te stellen. (cf
supra, n° 18).
Na dit forum werd een Cel "safe practitianer" opgericht teneinde een
ontmoetingsplaats te creëren waar vertegenwoordigers van de Raad van het IBR en confraters
die wensen deel te nemen aan de activiteiten van het IBR van gedachten kunnen wisselen. Er
worden thema ' s behandeld die specifiek zijn voor kleinere auditkantoren (bijvoorbeeld : de
dienstverlening van het IBR, de kantoororganisatie, de toepassing van de normen in het kader
van de internationale evoluties).
59 .

b) Toekomstige projecten
60.
De Commissie SME/SMP , de werkgroep " ISA-implementatie" en de Cel "safe
practitianer" blijven hun specifieke opdrachten uitvoeren teneinde enerzijds voldoende nutti ge
hulpmiddelen te voorzien voor de implementatie van de ISA ' s en de ISQC-l en anderzijds een
geprivilegieerde plek van gedachtewisseling en bekommernissen van de beroepsbeoefenaars te
vormen .
c) Stand van zaken op 31 maart 2010

61.
Eind 2009 heeft de Raad van het IBR beslist om de werkgroep " ISA-implementatie" uit
te breiden . Thans is deze werkgroep samengesteld uit de volgende bedrijfsrevisoren:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

lnge SAEYS;
Dirk SMETS;
Lieven ACKE;
Daniel KROES;
Luis LAPERAL;
Dirk VAN CLEEMPUT (nieuw lid) ;
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g. Thierry DUPONT;
h. Jean-Benoît RONSE DECRA ENE (nieuw lid);
I.
Hubert GEELEN (nieuw lid).

d) Stand van zaken op 30 september 20 I 0

62.
De Raad van het IBR heeft op 19 juli 2010 de bedrijfsrevisoren opgeroepen om zich
kandidaat te stellen voor de werkgroep "ISA - implementatie" . De Raad ontving 39
kandidaturen . Deze kandidaturen komen in de mate van het mogelijke in aanmerking
naargelang de beschikbare plaatsen binnen de werkgroep .
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Mededelingen aan de bedrijfsrevisoren
a) Heden
63.
De Raad van het IBR heeft sedert 200 I het beroep gesensibiliseerd over de evolutie van
de ISA's en de werkzaamheden van de IAASB, over het standpunt van de Commissie normen
om de principes van de ISA's op te nemen in de algemene controlenormen en aanbevelingen,
over de evolutie van het vertaalproces van de ISA-teksten (cf supra, n° 41 tot 45) en over de
commentaren van de Raad van het IBR op de discussieontwerpen inzake de ISA ' s (cf supra n°
53 en 56) via de Jaarverslagen en de artikels gepubliceerd op de website van het IBR (cf.
Bijlage E J en E2).
64.
De Raad van het IBR heeft op JO april 2007 een mededeling gericht aan de
bedrij fsrevisoren inzake de toekomstige invoering van de [SQC-l. Deze mededeling had ten
doel de aandacht van het beroep te vestigen op de internationale en Europese evoluties en de
bedrijfsrevisoren en auditkantoren bewust te maken van het belang een goede inhoudelijke
kennis van de norm te verwerven teneinde een efficiënt systeem van kwaliteitscontrole op het
getouw te zetten conform de ISQC-I (cf. Bijlage E3).
65.
De Raad van het IBR is op 6 juli 2009 met een openbare raadpleging gestart over het
ontwerp van norm inzake de toepassing van de [SA's in België overeenkomstig artikel 30 van
de gecoördineerde wet van [953. De Raad van het IBR heeft 4[ brieven ontvangen van
bedrijfsrevisoren, auditkantoren die hun vennoten en medewerkers vertegenwoordigen,
instituten of organismen zoals de Commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen
(CBFA) en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB). Deze brieven werden integraal
gepubliceerd op de website van het IBR, onder volgende link:
http://www.ibr-ire.be/ned/normen ontwerpèn.aspx (cf. Bijlage E4).
66.
Bovendien heeft de Raad van het IBR eveneens haar standpunt gepubliceerd inzake de
openbare raadpleging over de invoering van de [SA ' s, die gelanceerd werd door de Europese
Commissie. Dit advies werd vertaald naar het Frans en het Nederlands en is beschikbaar via
volgende link:
http://www.ibr-ire.be/ned/nieuws standpunten.aspx? id=4 [ 95 (cf. Bij lage ES).
67.
Ten slotte informeert de Raad van het IBR de bedrijfsrevisoren regelmatig via de
website over gidsen en andere beschikbare hulpmiddelen op internationaal niveau en in het
bijzonder over de documenten opgesteld door de IAASB, "Guide to Using ISAs in the Audit of
Smali- and Medium-sized Entities (december 2007)", beschikbaar in een franstalige versie en
"Applying ISAs Proportionately with the Size and Complexity of an Entity (augustus 2009)"
(cf. Bijlage E6).

20.09.2010
13/ 18

b) Toekomstige projecten
68.
De Raad van het IER is er zich van bewust dat de communicatie over de evolutie van
het normatieve kader primordiaal is voor het beroep en zal alles aanwenden om deze
communicatie zo doeltreffend mogelijk te laten verlopen. Daartoe zal de website van het ICCI
in 20 I 0 gewijzigd worden teneinde een rubriek te voorzien die specifiek gewijd is aan de ISA ' s
en aan de verschillende mededelingen daarover, met name over de evolutie op internationaal,
Europees en nationaal niveau, de aan de bedrijfsrevisoren ter beschikking gestelde
hulpmiddelen (met name de IFAC gidsen, enz, ... ), de Franse en Nederlandse teksten van de
ISA 's en andere internationale normen.

c) Stand van zaken op 3 I maart 20 I 0
69.
De Raad van het IBR heeft twee nieuwe rubrieken gecreëerd op de website van het
Instituut om de bedrijfsrevisoren op de hoogte te houden van de beschikbare documenten met
betrekking tot de ISA's en de KMO's.
70.
De nieuwe rubriek "De ISA's" werd ingevoegd onder de tab "Docu mentatie" en
onderverdeeld in drie subrubrieken:

IS

Vertalingen van de ISA ' s: deze rubriek herneemt alle teksten van de ISA 's in
het Nederlands en het Frans;
k. Norm inzake de toepassing van de ISA's: deze rubriek herneemt de inhoud van
de norm ;
I. Too ls: deze rubriek herneemt een aantal nuttige documenten met betrekking tot
de ISA ' s ("Guide to Using JSAs in the Audit of Small- en Medium-sized
Entities" (december 2007, enz.).

J.

71.
De nieuwe SME-SMP-rubriek werd ingevoegd op het extranet onder de tab
"Documentatie" en bevat een aantal nuttige documenten met betrekking tot diverse aspecten
inzake de controle van de jaarrekening van kleine en middelgrote ondernemingen en met
betrekking tot de sale practitioners.
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Timing van het begeleidingsplan

Stand van zaken
op
31 maart 2010
Thema
Vorming

Auditsoftware
en handboeken

Proiect
Nieuw seminarie ISRE,
ISRS
Aanpassing van het
inleidend seminarie inzake
de ISA 's voor SME/SMP

Timin!!
Vanaf20102011
Vanaf20102011

Bijzondere aandacht en
aanpassing van de
vormingscyclus voor de
internationale normen
Organisatie van specifieke
seminaries over de ISA's
voor stagiairs

Vanaf2011

Informatiesessie of -dag

Handboek en software
ISCQ-I (Belgisch)

JCCI

Publicatie
Commissarisverslag
overeenkomstig de ISA's
Handboek ISQC-I

Brochure inzake de
vereiste documentatie door
de toepassing van de ISA's
in de KMO-sector

Vanaf20102011

Niet prioritair
voorzien in de
nieuwe brochure
"Permanente
Vorming"
voorzien in de
nieuwe brochure
"Permanente
Vorming"
niet prioritair

Stand van
zaken op
30 septem her
2010
Niet prioritair
verwezen Iij kt
in 2010,
eventuele
aanpassing
voor 2011
eventuele
aanpassing
voor 2011
verwezenlijkt

15
november
2010
Mei -Juni
2010

lopende

lopende

verlengd tot
september 20 I0

verlengd tot
15 november
2010

September
2010

verlengd tot
januari 20 I1

Mei-Juni
2010

verlengd tot
september 2010

2011-2012

vervroegd naar 15
november 20 I 0 prioritair project

verlengd tot
2dc semester
van2011
verlengd tot
15 november
2010
vervroegd
naar 15
november
2010 prioritair
project
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Vertaling van
de ISA 's

Mededelingen
aan de bedrijfsrevisoren

Brochure voorbeelden van
ISA -werkdocumenten voor
KMO's, gebaseerd op
templates en checklists

2011-2012

vervroegd naar I 5
november 2010 prioritair project

vervroegd
naar 15
november
2010 prioritair
project

Vertaling van de clarified
ISAs en van de clarified
ISQC-l naar het Frans

Maart 2010

verwezenlijkt

verwezen lijkt

Vertaling van de clarified
ISAs en van de clarified
ISQC-l naar het
Nederlands

Apri l 2010

verwezenlijkt

verwezenlijkt

Vertaling van de ISRE
2400 en 2410

2010

lopende

lopende

Vertaling naar het
Nederlands van de "Guide
ta Using ISAs in the Audit
af Sm all- and Mediumsized Entities"

2010-2011

lopende

lopende

Nieuwe rubriek [SA

2010

verwezenlijkt

verwezenlijkt

verwezenlijkt

verwezenlijkt

verlengd tot
15 november
2010
verlengd tot
september
2010

Nieuwe SME/SMPrubriek
Gid s inzake
kwal iteitscontrole

Normatieve
evoluties

Aanpassing van de gidsen
kwaliteitscontrole aan de
ISA's
Informatiesessie voor
controleurs

Begin 2010

verlengd tot
september 2010

Begin 2010

verlengd tot
september 20 I 0

Ontwerp van norm inzake
de toepassing van de
ISQC-I
Ontwerp van norm inzake
het commissarisverslag
overeenkomstig de ISA 's
Ontwerp van norm
aanvullend op de ISA 560

2010

lopende

lopende

2010

lopende

lopende

2010

lopende

lopende
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Werkgroep
"ISAimol ementatie"

Follow-up van
de
werkzaamheden
van de IAASB

Lijst ISA-implementatie
projecten van de kantoren
en bedrij fs revisoren
Halfjaarlijkse evaluatie
inzake de mate waarin de
ISA's door de
bedrijfsrevisoren
geïmolementeerd zi in
Assurance Engagements on
the Proper Compil ation of
Pro Forma Financial
Information Included in
Prospectuses ISAE 3420
ISA Implementation
Monitoring

Vanaf2010

lopende

lopende

Vanaf2010

lopende

lopende

Juni 2009
herzien

Discussieontwerp
30 september
2010

verwezen Iij kt

2010

lopende

Lopende
(Strategy and
Work
program
2009-2011 )
Di scuss ieontwerp 15
november
2010

ISA 610 Using the Work of Maart 2010
Internal Auditors

ISA 315 Identifying and
Assessing the Risks of
Material Misstatement
through understanding the
entity and Us environment
Assurance Reports on a
Service
Organization's Controls
ISAE 3402

lopende

Discussieontwerp 15
november
2010

Juni 2009
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verwezen Iij kt

verwezenlijkt

Bijlagen
Bijlage A:

Permanente vorming
•
•
•
•

Bijlage B:

Bijlage Al: Programma's vormingscycli over de JSA's van 2004 tot
2007
Bijlage A2: Programma's vormingscycli over de ISA's van 2008 tot
2009
Bijlage A3: Evaluatie van de seminaries over de JSA's van 2005 tot
2009
Bijlage A4: Aantal deelnemers aan de seminaries over de ISA's in 20 10

Auditsoftware
•
•
•
•
•

Bijlage BI: Mededeling van 30 maart 2009 en 8 mei 2009
Bijlage B2 : Lijst van auditsoftware beschikbaar op de Europese en
buitenlandse markt
Bijlage B3: Auditsoftware aangepast aan de ISA's en aan de Belgische
markt
Bijlage B4: Digitale NIVRA-praktijkhandboeken
Bijlage BS:Briefverzonden naar de auditsoftware leveranciers

Bijlage C:

Helpdesk JCCI

Bijlage D:

Vertaling van de ISA ' s
•
•

Bijlage E:

Bijlage Dl : Mededeling van 24 oktober 2003 inzake de vertaling van
de ISA 's
Bijlage D2 : Vertaling van de ISA 's en erkenning door het JFAC lil
2006 en 2009

Jaarverslagen en andere mededelingen
•
•
•
•
•
•

Bijlage El : Uittreksels van Jaarverslagen van 2001 tot 2008
Bijlage E2 : Artikels gepubliceerd op de website van het IBR
Bijlage E3 : Mededeling van 10 april 2007 inzake de ISQC-l
Bijlage E4 : Openbare raadpleging van het IBR over de ISA ' s
Bijlage ES: Advies van het IBR inzake de openbare raadpleging van de
Europese Commissie over de invoering van de ISA ' s
Bijlage E6: Nieuws over hulpmiddelen en gidsen inzake ISAimplementatie
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De heer Joep VAN AMELSFORT
Pragma Tools B.V. - Case Ware
De Keyserlei 5 bus 58
BE- 2018 ANTWERPEN

De Voorzitter
Correspondent
tech@ibr-ire.be

Onze referte
NHIktIcs

Uw referte

Datum
31 mei 2010

Geachte Heer,

Betreft :

Studiedag van 15 november 2010 betreffende de invoering
van deISA's

Het Belgisch Instituut van de Bedrijfsrevisoren heeft het genoegen u mee te
delen dat uw deelneming aan de studiedag van 15 november 20 I 0
betreffende de concrete invoering van de internationale controlestandaarden
(International Standards on Auditing) bevestigd is.
Deze studiedag zal plaatsvinden in Brussel op het volgende adres:
SODEHOTEL La Woluwe
Emmanuel Mounierlaan 5
1200 BRUSSEL
De studiedag zal hoofdzakelijk gewijd zijn aan de voorstelling van op de
Belgische markt beschikbare auditsoftware overeenkomstig de ISA ' s.
België heeft immers op I april 20 I 0 de norm van 10 november 2009 inzake
de toepassing van de ISA 's in België aangenomen.
De volledige tekst van deze norm is beschikbaar op de website van het
Instituut (www.ibr-ire.be) in de rubriek "Documentatie", subrubriek
"De ISA' s".

Rue ~AreIIbergstr"t 13
Brussel &1000 Bruxelles
TEL.: 02 512 5136
FAII: 02 512 78 8ó
e-mail: info@ib r~re.be
8ank/8anque: 000003923648
eréê par la loi du 22 juillel1953
Opgericht bij wet van 22 jlJi 1953

Met het oog op de voorbereiding van de inwerkingtreding van de ISA 's
organiseert het Belgisch Instituut van de Bedrijfsrevisoren een studiedag
inzake de invoering van de ISA's waarbij de nadruk wordt gelegd op de
toepassing van de ISA's in het kader van de controle van kleine en
middelgrote entiteiten, alsook op de voorstelling van op deze controle
afgestemde auditsoftware beschikbaar op de Belgische markt.

• Instituut van de Bedrijfsrevisoren
Institut des Réviseurs d'Entreprises
Koninklijk Instituut · Institut royal

Vervolg van de brief van 31 mei 2010

Via deze brief wensen wij u in te lichten over onze verwachtingen met
betrekking tot uw deelneming aan deze studiedag, evenals over de
praktische organisatie ervan.
Concreet gezien zal u worden verzocht een gedetai lieerde voorstelling te
geven van uw auditsoftware tijdens een workshop van één uur. Deze
workshop, die zal plaatsvinden in een door ons gereserveerde
conferentiezaal, zal eerst in het Frans (of in het Engels, volgens uw
voorkeur) worden gegeven en vervolgens in het Nederlands (of in het
Engels, volgens uw voorkeur). Gelieve ons uw keuze te willen meedelen
met het oog op het opstellen van het programma van de studiedag.
Het gedetailleerd programma van het verloop van de dag zal u later worden
meegedeeld.
Teneinde de voorstelling van uw auditsoftware te optimaliseren zouden wij
u vriendelijk willen verzoeken uw voorstelling - in de mate van het
mogelijke - te willen baseren op het voorbeeld zoals uitgewerkt in het
document "Guide to Using International Standards on Auditing in the
Audits of Small- and Medium-sized Entities" dat in december 2007 werd
gepubliceerd door de International Federation of Accountants op
http://web.ifac.org/publications/small-and-medium-practices-committee en
voor de Franstalige versie: http://www.ifac.orglTranslations/database.php.
Daarenboven hebben wij een aantal vragen opgesteld die ons belangrijk
lijken in het kader van de analyse van de functionaliteit van uw
auditsoftware. Wij zouden het op prijs stellen mocht u uiterlijk
31 augustus 20 I 0 de in bijlage gevoegde vragenlijst schriftelijk willen
beantwoorden. Wij zullen vervolgens uw antwoorden ontleden en op de
studiedag meedelen aan de bedrijfsrevisoren in de vorm van een
vergelijkend schema.
Wij wensen u ook in te lichten dat het Informatiecentrum voor het
Bedrijfsrevisoraat (IC Cl) heeft beslist om mee te werken aan de invoering
van de ISA's door een brochure uit te geven die een lijst bevat van de door
de ISA's minimum vereiste werkzaamheden met betrekking tot de
documentatie, alsook voorbeelden aangepast aan de Belgische context en
aan de controle van de jaarrekening van kleine en middelgrote entiteiten
(opdrachtbrief, enz.).
Alle bedrijfsrevisoren zullen gratis kunnen beschikken over deze brochure
en in het bijzonder over de voorbeelden die u ook zal kunnen raadplegen
zodat u, indien nodig, uw auditsoftware kan aanvullen met voorbeelden die
rekening houden met de bijzonderheden overeenkomstig de Belgische weten regelgeving. De voorbeelden zullen in principe beschikbaar zijn vanaf 31
augustus 2010.
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Het redactiecomité Tax, Audit & Accountancy heeft daarnaast besloten om
het tijdschrift van oktober-november 2010 volledig te wijden aan de
implementatie van de ISA ' s in België. In het kader van deze geplande
publicatie hebben wij het genoegen u uit te nodigen op een
rondetafelgesprek dat zal plaatsvinden op 29 juni 2010 van 12u00 tot 15u00
op het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (Arenbergstraat 13, 1000 Brussel).
Tijdens deze bijeenkomst zal tevens een lunch worden voorzien.
Dit rondetafelgesprek wordt georganiseerd met als doel een constructieve
dialoog te voeren onder de softwareleveranciers over de belangrijkste
uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd, alsook over de vraag hoe
de Belgische eigenheden worden opgenomen in de auditsoftware, hoe de
updates zullen worden verzorgd en welke vorm van samenwerking met de
beroepsbeoefenaars en het IBR wordt verwacht.
Gelieve uw aanwezigheid op dit rondetafelgesprek te willen bevestigen
tegen uiterlijk vrijdag 25 juni 2010
Voor bijkomende informatie met betrekking tot de organisatorische aspecten
van de studiedag kan u contact opnemen met mevrouw Caroline Thienpondt
op het e-mailadresc.thienpondt@ibr-ire.be (tel. : 003225090038) en met
betrekking tot de technische aspecten, met mevrouw Nathalie Houyoux op
het e-mailadresn.houyoux@ibr-ire.be (tel.: 0032 2 509 00 36).
Wij danken u bij voorbaat voor uw deelneming aan deze studiedag en
verheugen ons over uw medewerking aan het welslagen van dit initiatief.

t)t)
Michel DE WOLF
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Bijlage:
Vragenlijst: Hoe een auditsoftware kiezen ? Antwoordtermijn:
31 augustus 2010.

Hoe een auditsofware kiezen?
(Verduidelijkte) ISA's, nationale normen voor de beroepsuitoefening en andere wettelijke
en regelgevende bepalingen
1. Houdt de auditsoftware rekening met het geheel van de door de (verduidelijkte)

ISA's vereiste werkzaamheden?
2. Houdt de auditsoftware rekening met de verplichtingen voorzien in andere in
België van toepassing zijnde normen voor de beroepsuitoefening (norm inzake het
jaarverslag, enz.)?
3. Is de auditsoftware in overeenstemming met de Belgische eigenheden opgenomen
in de op het commissarismandaat van toepassing zijnde wet- en regelgeving
(Wetboek van vennootschappen, anti-witwaswet, enz.)? + jaarrekening
4. Voorziet de auditsoftware in een actualisering met betrekking tot de inhoud van
de (verduidelijkte) ISA's, de nationale normen voor de beroepsuitoefening en
meer bepaald de wettelijke en regelgevende verplichtingen die de commissaris
dient na te leven?
Algemeenheden met betrekking tot auditsoftware
1. Is de auditsoftware beschikbaar voor Windows, Mac, enz.? Communiceert de
software met andere programma' s zoals Word en Excel?
2. Werkt de software in een WAN, een LAN of/en via het internet?
3. Is de auditsoftware (gedeeltelijk of volledig) beschikbaar in de twee landstalen
(Nederlands en Frans). Indien dit niet het geval is, in welke ta(a)l(en) is de
auditsoftware beschikbaar?
Werken in samenwerkingsverband en toezicht op de dossiers
I. Biedt de auditsoftware de mogelijkheid om de interveniënten met betrekking tot
het dossier te identificeren? Beschikt de software over een systeem met
toegangsrechten en profielbeheer?
2. Beschikt de auditsoftware over een systeem dat toelaat de vooruitgang na te gaan?
3. Beschikt de auditsoftware over een systeem om de input van verschillende
gebruikers bij te werken?
4. Biedt de auditsoftware de mogelijkheid om het dossier te laten nazien door de
voor de opdracht verantwoordelijke vennoot e%f om de door de
verantwoordelijke vennoot gemaakte opmerkingen op synthetische wijze te
identificeren?

Risicobenadering: onderkenning, analyse, wijze van inspelen op risico's en interne
beheersing
I. Waarborgt de auditsoftware de naleving van ISA 315 "Het onderkennen en
inschatten van de risico' s van een afwijking van materieel belang door middel van
het verwerven van inzicht in de entiteit en haar omgeving"?
2. Biedt de auditsoftware de mogelijkheid om de risico's en de interne beheersing in
te schatten?
3. Biedt de auditsoftware de mogelijkheid om de risico 's van een afwijking van
materieel belang te onderkennen in functie van het vooraf vastgelegde
materialiteitsniveau en om in te spelen op deze risico's via gepaste
controlewerkzaarnheden?
4. Voorziet de auditsoftware in een
dynamische aanpassing van het
controleprogramma in functie van de risico-inschatting en de interne beheersing?
Beheer en inhoud van het dossier

I. Laat de auditsoftware toe om informatie verkregen in N-I te recupereren?
2. Biedt de auditsoftware de mogelijkheid om een dossier aan te maken in functie
van de gecontroleerde entiteit (grote vennootschap, kleine vennootschap,
vereniging, enz.) of de activiteitensector van de entiteit, enz.?
3. Biedt de auditsoftware de mogelijkheid om een afgesloten dossier te wijzigen?
4. Beschikt de auditsoftware over een functie die toelaat om het volledige dossier
(met inbegrip van de bijlagen of bijgevoegde documenten) te printen?
5, Biedt de auditsoftware de mogelijkheid om het dossier in N+ I te recupereren en
zelfs om te beschikken over vooringevulde vragenlijsten of andere documenten?
6. Beschikt de auditsoftware over een systeem dat de mogelijkheid biedt om
werkdocumenten (vragenlijsten, controleprogramma, brieven, synthesenota, enz.)
te genereren enlof op te stellen?
7. Biedt de auditsoftware de mogelijkheid om de vragenlijsten aan te passen in
functie van vooraf bepaalde criteria (aard van de werkzaamheden, soort entiteit,
enz.) teneinde het aantal te behandelen vragen te beperken?
Analyse van de boekhoudkundige documenten
I . Biedt de auditsoftware de mogelijkheid om de algemene balans automatisch te
recupereren en zo ja, gaat het om een multiformat of dient de gerecupereerde
informatie opnieuw te worden vastgelegd?
2. Beschikt de auditsoftware over een systeem dat de mogelijkheid biedt om
synthetische staten (balans, resultatenrekening, enz.) opnieuw samen te stellen?
3, Beschikt de auditsoftware over een systeem dat tussentijdse toestanden beheert?
4. Biedt de auditsoftware de mogelijkheid om synthetische staten over meer dan
twee boekjaren te vergelijken?
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5. Biedt de auditsoftware de mogelijkheid om het grootboek te recupereren en om
informatie vast te leggen vanuit het document, of om een rekening te analyseren
op basis van een extractie uit het grootboek?

I. Is de auditsoftware voldoende intuïtief? Bevat het een geïntegreerde hulpfunctie?
2. Bestaan er vormingen voor gebruik van de auditsoftware en zijn updates?
3. Wat is de prijs voor de auditsoftware en op basis van welke criteria werd deze
vastgesteld (aantal gebruikers, aantal ondertekenaars van het dossier, enz.)?
Omvat deze prijs het systeemonderhoud enlof de update?
4. Beschikt de softwareleverancier over andere bijkomende diensten enlof andere
werkzaanrrheden?

