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ADVIES1 2019/03 VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUT VAN DE 
BEDRIJFSREVISOREN  

 
 
Correspondent  Onze referte    Datum 
sg@ibr-ire.be   IVB/SQ     15.02.2019 
 
 
 
Geachte Confrater, 
 
Betreft: Impact van de Brexit op het commissarisverslag 
 
 
Het Verenigd Koninkrijk moet op 29 maart 2019 de Europese Unie officieel 
verlaten. Op dit moment bestaat er nog onzekerheid over de praktische 
modaliteiten van deze uitstap en de eventuele overgangsbepalingen die daarbij 
horen. Het is echter duidelijk dat deze aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor 
bepaalde vennootschappen, zelfs al zal de impact van de Brexit en van de 
mogelijke exitscenario’s verschillen in functie van de vennootschap2. 
 
In een context van grote onzekerheid is het van essentieel belang dat de betrokken 
vennootschappen op een transparante manier over de impact van de Brexit op 
hun huidige of toekomstige financiële situatie communiceren in hun jaarrekening 
en, indien van toepassing, in hun geconsolideerde jaarrekening en/of in hun 
jaarverslag. De vereisten inzake financiële verslaggeving zullen afhankelijk zijn van 
het boekhoudkundig referentiestelsel dat van toepassing is.  
 
Het is van essentieel belang dat de commissaris een duidelijk inzicht krijgt in de 
risico’s die de Brexit met zich meebrengt, alsook in de acties die het 
bestuursorgaan gepland of genomen heeft om deze risico’s aan te pakken.  
 
Wanneer de vennootschap bijzonder kwetsbaar is, zal de commissaris zich laten 
leiden door een kritische ingesteldheid (‘het professionele scepticisme’) bij zijn 

                                                      
1 Via adviezen ontwikkelt het Instituut de rechtsleer inzake de audittechnieken en de goede 

toepassing door de bedrijfsrevisoren van het wettelijk, reglementair en normatief kader dat de 
uitoefening van hun beroep regelt (art. 31, § 7 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie 
van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren); enkel de normen en 
aanbevelingen zijn bindend. 

2 Naast commerciële vennootschappen kan dit advies ook betrekking hebben op de niet-
commerciële sector, zoals verenigingen en niet-gouvernementele organisaties die banden 
hebben met het Verenigd Koninkrijk. 
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beoordeling van de door het bestuursorgaan gemaakte evaluatie van de impact 
van de Brexit op de opstelling van de jaarrekening of van de geconsolideerde 
jaarrekening en, indien van toepassing, van het jaarverslag.  
 
In dit kader is het belangrijk dat in de auditdocumentatie weergegeven wordt hoe 
de commissaris in zijn controleaanpak rekening gehouden heeft met de mogelijke 
impact van de Brexit op de jaarrekening en, indien van toepassing, op de 
geconsolideerde jaarrekening wanneer deze impact belangrijk is. 
 
Verschillende elementen van de jaarrekening kunnen sterk beïnvloed worden 
door de Brexit. Zo is er bijvoorbeeld (deze lijst is niet limitatief):  

- De waarde van de vaste activa: permanente waardeverminderingen zijn 
mogelijk in geval van verlies van afzetmarkten, beperkingen op de toegang 
tot de Britse markt of een vermindering van de rentabiliteit op de lange 
termijn; 

- Voorzieningen voor verlieslatende contracten (onerous contracts): een 
stijging van de douanerechten die niet doorgefactureerd kunnen worden, 
zou kunnen leiden tot de erkenning van een voorziening als gevolg van het 
bestaan van een verlieslatend contract; 

- De waarde van de stock: een stijging van logistieke kosten of van 
douanerechten kan ertoe leiden dat de verkoopprijs van de stock lager ligt 
dan de kostprijs; 

- De continuïteitsveronderstelling (going concern): verliezen van 
afzetmarkten of beperkingen op de toegang tot de Britse markt, 
moeilijkheden met de bevoorrading of tijdens de uitvoering van de 
contracten, met de vordering van schulden of met de toegang tot 
financieringsbronnen kunnen leiden tot liquiditeitsproblemen die een 
weerslag kunnen hebben op het gebruik van de 
continuïteitsveronderstelling bij de opstelling van de jaarrekening of de 
geconsolideerde jaarrekening.  

 
Afhankelijk van het exitscenario en de informatie die beschikbaar is op het 
moment dat de jaarrekening afgesloten wordt door het bestuursorgaan of 
goedgekeurd wordt door de algemene vergadering, zal de commissaris erop 
moeten toezien dat de gebeurtenissen na de balansdatum naar behoren worden 
weergegeven in de toelichting bij de jaarrekening of de geconsolideerde 
jaarrekening, alsook, indien van toepassing, in het jaarverslag. Hij zal ook moeten 
nagaan in welke mate deze gebeurtenissen bijkomende informatie verschaffen 
over een situatie die op de balansdatum reeds bestond en dus een aanpassing van 
de jaarrekening vereist.  
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Indien de omstandigheden waarmee de vennootschap geconfronteerd wordt, een 
aanzienlijke invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van de vennootschap, zal 
het bestuursorgaan dit moeten vermelden in het jaarverslag of in de jaarrekening.  
 
Indien ze tot een onzekerheid van materieel belang met betrekking tot de 
continuïteit leiden, zou het nuttig zijn dat de commissaris de vereisten van ISA 
5703 toepast.  
 
Ten slotte zal de commissaris ook de eventuele impact van de omstandigheden 
die eigen zijn aan de vennootschap op zijn commissarisverslag moeten evalueren 
en rekening moeten houden met de noodzaak om: 

— zijn oordeel over de jaarrekening te wijzigen; 
— een kernpunt van de controle te integreren in overeenstemming met ISA 

7014 en artikel 10 van de Verordening Nr. 537/20145 voor de organisaties 
van openbaar belang; 

— een paragraaf ter benadrukking van bepaalde aangelegenheden te 
gebruiken om de aandacht van de lezer op de informatie te vestigen die in 
de jaarrekening of de geconsolideerde jaarrekening opgenomen is; 

— een afzonderlijke sectie met als titel “Onzekerheid van materieel belang 
met betrekking tot de continuïteit” toe te voegen of zijn oordeel te wijzigen 
in overeenstemming met ISA 570 in geval van een onzekerheid van 
materieel belang met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden 
die, afzonderlijk of collectief, gerede twijfel kunnen doen ontstaan over de 
mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven. 

 
 
Met confraternele groeten, 
 
 
 
 
 
Thierry DUPONT 
Voorzitter 
 

                                                      
3 ISA 570 – Continuïteit 
4 ISA 701 – Kernpunten van de controle 
5 Verordening (EU) Nr. 537/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 

betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van 
organisaties van openbaar belang en tot intrekking van Besluit 2005/909/EG van de Commissie 
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