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Betreft: Begeleidingsplan inzake de invoering van de ISA's:
" ISA-coach"

Ingevolge de norm van 10 november 2009 staat de verplichte toepassing van
de ISA's op de contro les van financiële overzichten voor de deur. Het gaat in
eerste instanti e om de controle van de (geconsolideerde) jaarrekening van
entiteiten van openbaar belang (hetzij voor de boekjaren afgesloten vanaf
IS december 2012 - commissarisverslag 20\3). Vervolgens zullen de ISA' s
van toepassing zijn op de controle van de jaarrekening van alle entiteiten
(hetzij voor de boekjaren afgesloten vanaf 15 december 2014 
commissarisverslag 2015) .

De Raad van het Instituut wenst nogmaals het belang te onderlijnen van een
goede en tijdige voorbereiding van de revisorenkantoren op de toepassing
van de ISA' s.

In het kader van de opvolging van het begele idingsplan inzake de invoering
van de ISA'S2staat sinds oktober 2011 een "ISA-coach" te uwer beschikking
om de vragen waannee u wordt of zal worden geconfronteerd in de aanloop
van de invoering van de ISA's op een pragmatische manier te beantwoorden.

I De mededelingen hebben een infonmatief en geen bindend karakter (Verslag aan de
Koning bij K.B. 21 april 2007, BS. 27 april 2007, p. 22890). De mededelingen zijn
documenten die louter informatie ve inlichtingen bevatten met een beschrijving van
audittechnieken of van een wettelijke, reglementaire of normatieve verplichting betreffende
het beroep van bedrijfsrevisor. De mededelingen bevatten geen adviezen of standpunten van
de Raad van het Instituut.
2 www.ibr-ire.be ("'Regelgeving" - "Normen en aanbevelingen" - "ISA"s" - "Actueel").
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Zoals reeds meegedeeld, wordt de functie van
toevertrouwd aan de Confrater Jacques VANDERNOOT.

"ISA-coach" heden
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Om het rechtstreeks contact te vergemakkelijken, wil de Raad van het
Instituut u hierbij zijn gegevens in herinnering brengen:

Jacqu es VANDERNOOT
Telefoon : 02 731 50 80
GSM: 047542 26 14
E-mail : jacques.vandernoot@skynct.be

De "ISA-coach" kan, indien u dat wenst, een bezoek ter plaatse brengen om
samen met u de vragen te overlopen. Zijn diensten zullen u gefactureerd
worden, behalve vier uren per kantoor ten laste van het ICC!.

De Raad van het Instituut organiseert tevens een infosessie op 24 januari
2013 waarbij de "ISA-coach" een aantal aspecten , waarmee rekening moet
worden gehouden bij de toepassing van de ISA's in de kantoren, vanuit
praktisch oogpunt zal benaderen. Tijdens deze infosessie kunnen ook
eventuele bijkomende vragen gesteld worden . De " ISA-coach" zal overigens
aanwezig zijn op de regionale ontmoetingen en zal ook verscheidene
seminaries over de ISA' s bijwonen.

Met confratemeIe groeten,

Michel DE W OLF


