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In december 2011 heeft de lAASB (International Auditing and Assurance
Standards Board) een International Auditing Practice Note (IAPN)
uitgevaardigd inzake de audit van financiële instrumenten.

In het geval van een entiteit die financiële instrumenten gebruikt zijn specifieke
werkzaamheden vereist. IAPN 1000 geeft daarbij praktische richtlijnen in het
licht van ISA 315(2), ISA 330(3), ISA 500(4) en ISA 540(5).

De Raad van het Instituut geeft u hierbij kennis van de IAPN 1000, die u
tevens kan terugvinden op de website van IFAC:
http ://www.i fac.on!lpliblication -resollrces/intem ational-auditing-practice
note-iapn-IOOO-special -co nsiderations-auditin.

( I) De omzendbrieven bevatten algemene deontologische aspecten en hebben geen bindend karakter in
hoofde van de bedrijfsrevisoren (Verslag aan de Koning bij K.8 . 21 april 2007, as 27 april 2007,
p. 22890). De omzendbrieven kunnen standpunten van de Raad van het Instituut of beschrijvingen van
een wettelijke, reglementaire of normatieve verplichting inhouden op voorwaarde dat deze voortvloeien
uit de deontologie van het beroep van bedrijfsrevisor.
(2) ISA 315 "Risico's op een afwijking van materieel belang identificeren en inschatten door inzicht te
verwerven in de entiteit en haar omgeving".
(3) ISA 330 "Inspelen door de auditor op ingeschatte risico's".
(4) ISA 500 "Controle-informatie".

(5) ISA 540 "De controle van schattingen, met inbegrip van schattingen van reële waarde, alsmede vaT)d
toelichtingen daarop".
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IAPN 1000 "Special Considerations in Auditing Financial Instruments" dient
samengelezen te worden met "Preface to the International Quality Control,
Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements" (6).

Een IAPN legt geen bijkomende vereisten op aan deze opgenomen in de ISA's,
noch hebben zij invloed op de verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor om
te voldoen aan alle ISA's die relevant zijn voor de controle. Een IAPN verleent
praktische ondersteuning aan de bedrijfsrevisoren bij de toepassing van de
ISA's. Zij voorzien ook in toepassingsmateriaal dat kantoren kunnen hanteren
bij het ontwikkelen van opleidingsprogramma's en interne begeleiding.

Deze omzendbrief is van toepassing op de controles van entiteiten met
financiële instrumenten die worden uitgevoerd overeenkomstig de ISA's.

Met confraternele groeten,
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Michel DE WOLF

Bijlage IAPN 1000 "Special Considerations in Auditing Financial
Instruments".
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