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Waarschuwing

De bedrijfsrevisoren en het brede publiek die van dit boek gebruik maken, worden bij
voorbaat erop gewezen dat een dergelijk theoretisch boek, hoewel  gericht  op diverse
situaties die een link hebben met de actualiteit en met praktische toepassingen in het
controleveld, onmogelijk een weergave kan zijn van alle voorbeeldsituaties die
denkbaar zijn.

Om deze reden wordt de commissaris van de gecontroleerde entiteit bij elk
voorbeeldrapport gewezen op de verplichting om bij het opstellen van het
commissarisverslag gebruik te maken van zijn professionele oordeelsvorming in de
gegeven omstandigheden van de controle van de (geconsolideerde) jaarrekening.
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Woord vooraf

Onderhavig boek Het commissarisverslag opgesteld overeenkomstig de artikelen 144
en 148 van het Wetboek van vennootschappen is een geactualiseerde versie van het in
1998 door het Instituut der Bedrijfsrevisoren gepubliceerde boek in de reeks Studies
IBR met als titel Het controleverslag - principes en toepassingen. Enkel de verslagen
uitgebracht in het kader van de artikelen 143, 144 en 148 van het Wetboek van
vennootschappen worden in onderhavig boek behandeld.

Dit boek ligt in de lijn van de huidige wettelijke Belgische context waarbij herhaaldelijk
melding wordt gemaakt van de Europese ontwikkeling met betrekking tot de wettelijke
rekeningcontrole, evenals van de voorzienbare invoering van de internationale
controlestandaarden (International Standards on Auditing, ISA’s).

Dit boek heeft ten doel diverse voorbeelden van situaties en het effect daarvan op het
commissarisverslag te bespreken. In ieder concreet geval zal de commissaris (*) van
een gecontroleerde entiteit gebruik moeten maken van zijn professionele
oordeelsvorming (professional judgement) bij het bepalen van de inhoud van het
verslag dat hij uitbrengt over de getrouwheid van de (geconsolideerde) jaarrekening
van deze entiteit, als resultaat van de door hem uitgevoerde controle over deze
(geconsolideerde) jaarrekening.

Onderhavig boek is eveneens van toepassing op de vzw’s. Overeenkomstig de wet
van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen dienen echter de woorden
“wetboek”, “vennootschap” en “rechtbank van koophandel”, aangewend in onderhavig
boek, te worden begrepen als respectievelijk “wet”, “vereniging” en “rechtbank van
eerste aanleg” (**). Bijzondere aandacht dient te worden besteed aan de eventuele
aanpassingen voorzien in de wet en haar uitvoeringsbesluiten met betrekking tot de
boekhouding van de verenigingen zonder winstoogmerk.

Onderhavig boek is eveneens van toepassing op de Europese vennootschappen.
Bijzondere aandacht dient te worden besteed aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen specifiek voor de Europese vennootschappen (Boek XV van het
Wetboek van vennootschappen), evenals aan de bepalingen van de Europese
Verordening nr. 2157/2001.

Deze brochure werd opgesteld met de medewerking van talrijke bedrijfsrevisoren,
van leden van de Commissie Normen voor de beroepsuitoefening (vroeger “Commissie

______
(*) Zoals dit het geval is in het Wetboek van vennootschappen, wordt in dit boek in de tekst steevast  verwezen
naar de termen “hij” en “hem” ter verwijzing naar de “commissaris”. Voor alle duidelijkheid wordt vermeld
dat deze keuze geenszins gericht is op het veronachtzamen van de rol van de vrouwelijke bedrijfsrevisor.
(**) Artikelen 17, § 7, 37, § 7 en 53, § 6 van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder
winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, B.S. 1 juli 1921. Er
dient te worden benadrukt dat deze artikelen vermelden: “De artikelen 130 tot 133, 134, §§ 1 en 3, 135 tot
137, 139 en 140, 142 tot 144, met uitzondering van artikel 144, eerste lid, 4° en 5°, van het Wetboek van
vennootschappen zijn van overeenkomstige toepassing op de verenigingen die een commissaris hebben
benoemd.” Enerzijds is de ratio legis van de uitsluiting van § 2 van artikel 134 verdwenen sinds de
inwerkingtreding van de wet van 13 januari 2006 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen,
B.S. 20 januari 2006. De woorden van de wet van 1921 werden echter niet gewijzigd en bijgevolg dringt
voorzichtigheid zich op. Anderzijds dient, ingevolge deze zelfde wijziging van het Wetboek van
vennootschappen, de verwijzing naar artikel 144 met uitzondering van het eerste lid, 4° en 5°, te worden
begrepen als het eerste lid, 6° en 7°.
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Controlenormen”) en meer in het bijzonder de confraters Hugo VAN PASSEL,
Freddy CALUWAERTS, Luc VLECK en Félix FANK en dit onder de deskundige
leiding van confrater Jacques VANDERNOOT, alsmede ondersteund door Nathalie
HOUYOUX, Attaché verbonden aan het IBR, en Dries SCHOCKAERT,
Verantwoordelijke Normen voor de beroepsuitoefening van het IBR, en met de
medewerking van een leescomité bestaande uit Prof. Dr.  Marleen WILLEKENS en
de heer Robert-Henri FRANSOLET.

Wij wensen iedereen te bedanken voor hun bijdrage aan dit belangrijk werk.

Michel DE WOLF
Voorzitter Stichting Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat

15 april 2007
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1.1. DE OPDRACHT VAN DE COMMISSARIS

De opdracht van de commissaris wordt omschreven in het Wetboek van
vennootschappen. Hij wordt voor drie jaar door de algemene vergadering van de
vennootschap benoemd. De opdracht van commissaris omvat onder meer:

- de controle van het getrouw beeld van de (geconsolideerde) jaarrekening;
- aandacht voor het naleven door de vennootschap van het Wetboek van

vennootschappen en van de statuten;
- werkzaamheden ten aanzien van het jaarverslag opgesteld door het bestuursorgaan

van de gecontroleerde vennootschap.

1.1.1. Ten dienste van het algemeen belang

Het belangrijkste doel van de tussenkomst van de commissaris bestaat erin om,
doorheen het uitvoeren van controlewerkzaamheden, een redelijke mate van zekerheid
(reasonable assurance) te bekomen dat de jaarrekening, die door de leiding van de
gecontroleerde entiteit wordt opgesteld, geen afwijkingen van materieel belang bevat
in overeenstemming met het van toepassing zijnde stelsel inzake financiële
verslaggeving (applicable financial reporting framework).

De jaarrekening van een entiteit en de informatie die daarin is vervat, is ook bestemd
voor personen die noch bestuurder, noch aandeelhouder zijn, in het bijzonder de overige
belanghebbenden (stakeholders) zoals personeelsleden, bankiers, leveranciers of
klanten, investeerders en toekomstige partners, alsook de overheid. Daarom heeft de
wetgever een systeem van openbaarmaking georganiseerd, onder het beheer van de
Nationale Bank van België (NBB).

Iedereen die de jaarrekening van een entiteit raadpleegt, kan eveneens het
commissarisverslag over die jaarrekening raadplegen.

1.1.2. De (geconsolideerde) jaarrekening staat centraal in het commissarisverslag

Het oordeel van de commissaris betreft in de eerste plaats de (geconsolideerde)
jaarrekening, meer bepaald of deze (geconsolideerde) jaarrekening een getrouw beeld
geeft van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de vennootschap
(1) in overeenstemming met het van toepassing zijnde stelsel voor financiële
verslaggeving.

- Het getrouw beeld van de (geconsolideerde) jaarrekening. De commissaris
bekomt (2) doorheen het uitvoeren van controlewerkzaamheden een redelijke mate
van zekerheid dat de (geconsolideerde) jaarrekening geen van materieel belang
zijnde afwijkingen bevat, d.i. geen afwijkingen die gebruikers van die jaarrekening
ertoe zouden kunnen brengen andere beslissingen te nemen in het economisch
verkeer dan indien de afwijking zich niet had voorgedaan. De commissaris heeft

______
(1) Indien het boekhoudkundige referentiestelsel IFRS is, dan wordt deze zinsnede “van de financiële
positie, van de financiële prestaties, en van de kasstromen” (IAS 1).
(2) De commissaris verstrekt (to provide) geen mate van zekerheid (assurance) doch hij drukt een redelijke
mate van zekerheid uit over het getrouw beeld van de jaarrekening die hij naar aanleiding van de uitgevoerde
controlewerkzaamheden heeft bekomen (to obtain).
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derhalve – via zijn controle – een tweedelijnsverantwoordelijkheid in het proces
van financiële verslaggeving. In eerste instantie dient de leiding van de
gecontroleerde entiteit (in de Belgische juridische context: het bestuursorgaan),
die de (geconsolideerde) jaarrekening opstelt, haar verantwoordelijkheid met
betrekking tot het getrouw beeld van de (geconsolideerde) jaarrekening op te
nemen.

- De absolute juistheid (exactitude (FR), accuracy (EN)) is een term die in de context
van de (geconsolideerde) jaarrekening niet passend is. Hierbij kan bijvoorbeeld
worden verwezen naar het feit dat de leiding van de gecontroleerde entiteit dient
over te gaan tot het maken van schattingen van waarden en tot het inschatten van
risico’s.

- Het oordeel over de (geconsolideerde) jaarrekening wordt tot uitdrukking gebracht
in een bepaalde normatieve context, waarnaar wordt verwezen in de
oordeelsparagraaf. Het is mogelijk dat een verschillende versie van de
(geconsolideerde) jaarrekening wordt opgesteld die evenzeer een getrouw beeld
geeft in overeenstemming met een ander stelsel inzake financiële verslaggeving.

1.1.3. Een gegrond oordeel

Het commissarisverslag is het resultaat van controlewerkzaamheden die worden
uitgevoerd overeenkomstig de normen uitgevaardigd door de hiertoe bevoegde
instantie (par. 3.3.1. van de Algemene controlenormen van het IBR):

- De opdracht van de commissaris strekt zich uit over het volledige boekjaar. Reeds
in de loop van het boekjaar onderzoekt hij de specifieke en algemene risico’s
waaraan de entiteit is blootgesteld en de invloed op deze risico’s van de
administratieve organisatie van de entiteit, teneinde zijn controlestrategie en de
daaruit voortvloeiende planning van de controlewerkzaamheden hierop af te
stemmen.

- Het oordeel van de commissaris is het tot uitdrukking brengen of hij een redelijke
mate van zekerheid (assurance) heeft bekomen, resulterend uit het uitvoeren van
de controlewerkzaamheden, dat de (geconsolideerde) jaarrekening geen van
materieel belang zijnde afwijkingen bevat. De gevolgde procedures steunen mede
op een administratieve organisatie die mogelijk wordt gekenmerkt door bepaalde
onvolkomenheden. Er wordt bij de controle tevens gebruik gemaakt van
steekproeven. Op basis van het voorgaande volgt dat slechts een bepaalde mate
van zekerheid door de commissaris kan worden bekomen.

Over het getrouw beeld wordt gerapporteerd in het eerste deel van het
commissarisverslag.

1.1.4. Bijkomende vermeldingen en inlichtingen

Het Wetboek van vennootschappen legt de commissaris de verplichting op om
bijkomende vermeldingen in het commissarisverslag op te nemen. Deze verplichtingen
worden in detail in dit boek besproken (cf. infra, punt 1.5.).

De bijkomende vermeldingen worden opgenomen in het tweede deel van het
commissarisverslag.
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Bepaalde vermeldingen staan niet los van de boekhoudkundige en financiële gegevens,
zoals bijvoorbeeld de vermelding met betrekking tot de overeenstemming tussen het
jaarverslag (rapport de gestion) en de (geconsolideerde) jaarrekening.

Andere vermeldingen hebben betrekking op het naleven van wettelijke bepalingen,
zoals bijvoorbeeld de vermelding inzake belangenconflicten.

1.2. WAAROM NIEUWE ALGEMENE CONTROLENORMEN?

De eerste versie van de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren is op
11 februari 1976 goedgekeurd (1ste publicatie op 2 september 1977).

Zoals bekend bevatten de Algemene controlenormen van het IBR de volgende normen:

Hoofdstuk 1: Algemene normen;
Hoofdstuk 2: Normen inzake de uitvoering van een controleopdracht;
Hoofdstuk 3: Normen met betrekking tot het verslag.

De hoofdstukken 1 en 2 werden aangepast in de eerste helft van de jaren 1980 (3).
Daarna werden in 1997 de normen met betrekking tot het verslag grondig aangepast
(4).

In december 2006 werden de Algemene controlenormen aangepast aan de wet van
13 januari 2006 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen. De aangepaste
teksten zijn van toepassing voor de controle van financiële overzichten over boekjaren
die afgesloten zijn op of na 31 december 2006 (beslissing van de Raad van het IBR
van 15 december 2006).

1.2.1. Verwachte evolutie inzake de internationale harmonisatie

Zoals bekend werd op 9 juni 2006 in het Publicatieblad van de Europese Unie, de
nieuwe Richtlijn betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en
geconsolideerde jaarrekeningen (5) gepubliceerd, ter vervanging van de Achtste
Europese Richtlijn.

Deze nieuwe Richtlijn verduidelijkt dat binnen de Europese Unie de toepassing van
de Internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing, ISA’s)
wordt vereist voor elke wettelijke rekeningcontrole zoals vereist door het
gemeenschapsrecht. Een specifieke ingangsdatum hiertoe werd echter niet
gespecifieerd. Derhalve is de tijdsfasering betreffende de invoering in Europa van de
ISA’s onder meer in handen van de Europese Commissie, die instaat voor de beslissing
inzake de goedkeuring (endorsement) van de ISA’s binnen de Europese Unie. Een

______
(3) Cf. de goedkeuring in 1984 van het artikel 65 van de toenmalige Vennootschappenwet, zijnde de voorloper
van de huidige artikelen 144 en 148 van het Wetboek van vennootschappen. Dit wetsartikel werd toen
ingevoerd door de wet van 5 december 1984, naar aanleiding van de omzetting in het Belgische recht van
de Vierde Europese Richtlijn.
(4) Deze wijziging is het gevolg van de wijziging van de Standaarden van het International Auditing Pratice
Committee van de IFAC, doorgevoerd in 1994, maar eveneens van de evolutie van de Belgische juridische
context.
(5) Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke
controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen, tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/
EEG en 83/349/EEG van de Raad en houdende intrekking van Richtlijn 84/253/EEG van de Raad.



CO
M

M
IS

SA
RI

SV
ER

SL
AG

: A
LG

EM
EN

E 
PR

IN
CI

PE
S

8

HET COMMISSARISVERSLAG 2007

dergelijke goedkeuring zal waarschijnlijk totstandkomen via de publicatie in het
Publicatieblad van de Europese Unie van een Europese Verordening waarin de ISA’s
(in de verschillende talen van de Europese Unie) zullen worden opgenomen.

De bedrijfsrevisoren hebben er alle belang bij de nodige aandacht aan deze evolutie
te besteden, teneinde een goede kennis van de inhoud van deze standaarden te
verkrijgen zodat de latere toepassing daarvan probleemloos kan verlopen. De teksten
van de vertaling van de ISA’s zijn opgenomen op de website van het IBR (6).

Bovendien zal de goedkeuring van de ISA’s door de Europese Commissie een wijziging
met zich meebrengen op het vlak van het commissarisverslag. Meer bepaald zullen
de ISA’s 700, “De verklaring van een (onafhankelijk) auditor over een volledige set
van financiële overzichten voor algemene doeleinden”, en 701, “Aanpassingen van
de inhoud van de verklaring van een (onafhankelijk) auditor”, op dat moment van
toepassing worden.

Naar aanleiding van de latere invoering van de ISA’s zal een actualisatie van deze
publicatie moeten plaatsvinden.

In afwachting van de invoering van de ISA’s in België voor alle wettelijke controles
van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen, weerhoudt niets de
commissaris ervan om reeds de ISA’s toe te passen die hij trouwens reeds op frequente
wijze moet toepassen naar aanleiding van de instructies verkregen vanwege een
wettelijk auditor van de consolidatie van een groep waarvan de commissaris de
dochtermaatschappijen controleert. Inzake de tekst van het verslag zou de commissaris
zich, op heden, kunnen laten inspireren door de tekst van het voorbeeld opgenomen
in ISA 700.

Hoofdstuk 5 van onderhavig boek herneemt de controleverklaringen zoals opgenomen
in ISA 700 en herinnert tevens aan een aantal Belgische specificiteiten.

1.2.2. Specifieke aspecten vereist door de Belgische context

Bij de wijzigingen die sinds 1997 werden doorgevoerd om rekening te houden met
de evoluties op internationaal vlak, diende eveneens rekening te worden gehouden
met voorschriften die specifiek verband houden met de Belgische context:

A. Vermelding in de titel van het tot uitdrukking gebrachte oordeel over het getrouw
beeld van de jaarrekening

De Algemene controlenormen van het IBR vereisen de vermelding in de titel van de
aard van het verslag (verklaring met of zonder voorbehoud, onthoudende verklaring
of afkeurende verklaring). Ter informatie, op internationaal niveau kent men deze
praktijk niet.

B. Inhoud van het tweede deel van het commissarisverslag

Daar waar de inhoud van het eerste deel van het commissarisverslag door de norm is
gedefinieerd, is dit niet het geval voor het tweede deel van dit verslag. Enerzijds is
het niet mogelijk om op precieze wijze vast te stellen welke vermeldingen in het
tweede deel moeten voorkomen, omdat dit afhankelijk is van de specifieke situatie
______
(6) Cf. www.ibr-ire.be, rubriek “Documentatie”, subrubriek “Vertalingen van de ISA’s”.
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van de betrokken vennootschap. Anderzijds is het zo dat men in de Belgische context
te veel standaardisering wenst te voorkomen. Het tweede deel van het verslag mag
geenszins de draagwijdte van het oordeel over het getrouw beeld van de
(geconsolideerde) jaarrekening (cf. eerste deel van het commissarisverslag) wijzigen,
noch afzwakken, en de tekst van het tweede deel van het commissarisverslag dient
beknopt te zijn.

C. Referenties aan andere controlestandaarden (Generally Accepted Auditing
Standards (GAAS))

a. Referentie aan de ISA’s (7)

Overeenkomstig paragraaf 3.3.1. van de Algemene controlenormen, kan de
commissaris, wanneer de financiële overzichten werden opgesteld in overeenstemming
met de normen van de International Accounting Standards Board (IASB), verwijzen
naar andere standaarden dan de controlenormen van het Instituut, alsmede inschatten
of het nodig is om eveneens te verwijzen naar deze laatste. De commissaris is de
persoon die bevoegd is om deze beslissing te nemen en draagt hiervoor de
verantwoordelijkheid. (In deze context kan tevens worden verwezen naar de tekst
van International Auditing Practice Statement (IAPS) 14). Uit voornoemde paragraaf
van de Algemene controlenormen volgt dat in de commissarisverslagen opgesteld in
overeenstemming met artikel 144 van het Wetboek van vennootschappen, een
verwijzing dient te worden opgenomen naar de Controlenormen van het IBR.

b. Referentie aan de US GAAS

In dat verband werden verschillende vragen i.v.m. dit ontwerp bestudeerd en een
overzicht van de besluiten werd in het Vademecum 2005 (8) samengevat.

1.3. TERMINOLOGIE EN OVERIGE VERDUIDELIJKINGEN

Zoals bekend heeft het Instituut in 2005 officiële akkoorden afgesloten met de
zusterinstituten in Frankrijk (Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes,
CNCC) en in Nederland (Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants,
NIVRA). Deze akkoorden zijn ondermeer gericht op het creëren van een
gemeenschappelijke terminologie in het auditberoep binnen alle taalgebieden (Frans,
Nederlands) op wereldvlak.

De terminologie die via dit project in de nabije toekomst zal worden gebruikt, behelst
ondermeer het volgende:

- de term “auditor’s report” zal voortaan naar het Nederlands worden vertaald als
“controleverklaring”, zijnde het volledige verslag dat een (wettelijke) auditor
uitbrengt naar aanleiding van zijn controle van het getrouw beeld van de financiële
overzichten. In Nederland werd tot op heden de term “accountantsverklaring”
gebruikt (in Nederland worden de leden van het NIVRA “registeraccountants”
genoemd, een titel die niet overeenstemt qua inhoud met de Belgische titel
“accountant”). In België werd tot op heden de term “controleverslag” gebruikt.
Het NIVRA en het IBR hebben consequent gekozen om de term
“controleverklaring” in het taalgebruik te lanceren, een term die tevens in de nieuwe

______
(7) IBR, Jaarverslag, 2005, p. 216.
(8) IBR, Vademecum, I, Rechtsleer, Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 2005, p. 557-560.
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Richtlijn betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde
jaarrekeningen wordt gebruikt;

- in het Frans zal de term “rapport d’audit” worden gebruikt als vertaling van
“auditor’s report” in plaats van “rapport du commissaire”.

Bij wijze van overgang en in afwachting van de inwerkingtreding in de Europese
Unie van de ISA’s, wordt nog gebruik gemaakt van de term “commissarisverslag”
(rapport du commissaire).

1.3.1. Verslag van het korte type (short-form) versus verslag van het lange type
(long-form)

Men onderscheidt gewoonlijk twee soorten van verslagen:

- het verslag van het lange type waarin de commissaris omstandig zijn
controleopdracht, de door hem uitgevoerde werkzaamheden en de
controlebevindingen uiteenzet (long-form report);

- het verslag van het korte type waarin de commissaris (d.i. het commissarisverslag)
zijn oordeel tot uitdrukking brengt over het getrouw beeld van de jaarrekening in
overeenstemming met het van toepassing zijnde stelsel inzake financiële
verslaggeving (short-form report).

A.  Het verslag van het lange type (long-form report)

Het verslag van het lange type bevat over het algemeen een omstandige uiteenzetting
met volgende punten:

- de opdracht van de commissaris;
- de aard van de uitgevoerde controlewerkzaamheden: het gaat ondermeer om een

beschrijving van de diverse gegevens inzake administratie of van financiële aard
die hij aan een specifieke controle heeft onderworpen;

- de wijze waarop de controles werden uitgevoerd;
- de analyses en de vergelijkingen;
- de controlebevindingen;
- de toelichtingen en de conclusies.

Vorm en inhoud van een uitvoerig verslag zijn niet voorzien bij wet en kunnen variëren
in functie van het type van opdracht of van de betrokken entiteit. Het verslag is meestal
gericht aan het bestuursorgaan van de entiteit of aan prudentiële overheidsinstanties
(CBFA, enz.).

B. Het verslag van het korte type (short-form report)

Als voorbeeld voor het kort verslag wordt gewoonlijk verwezen naar het
commissarisverslag. De korte vorm van het commissarisverslag is inderdaad
verantwoord en zelfs voorgeschreven voor een opdracht waarvan de reikwijdte
algemeen is gekend.

1.3.2. Beperking in de uitvoering van de controle (scope limitation)

De beperking in de uitvoering van de controle geeft aanleiding voor de commissaris
tot het tot uitdrukking brengen van een oordeel met voorbehoud of een onthoudende
verklaring.
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Een dergelijke beperking kan plaatsvinden, bijvoorbeeld, wanneer de commissaris
niet in staat is de controlewerkzaamheden te verrichten die hij nodig acht.

De beperking in de uitvoering van de controle van de commissaris kan eveneens
worden opgelegd hetzij door bepaalde omstandigheden (bv. indien het tijdstip van de
benoeming als auditor zodanig is dat de auditor niet in de gelegenheid is om de
inventarisatie van de voorraden waar te nemen), hetzij door onvoldoende
administratieve documenten van de entiteit, of nog, door een onmogelijkheid voor de
commissaris om voldoende alternatieve controlewerkzaamheden te verrichten die hij
nodig acht.

De beperking in de uitvoering van de controle kan leiden tot twee mogelijkheden:

- ofwel zal een oordeel met voorbehoud tot uitdrukking worden gebracht wanneer
de commissaris acht dat de beperking in de uitvoering van zijn controle niet van
materieel belang is en geen significant aantal in de financiële overzichten
opgenomen posten betreft, dat het aanleiding zou geven tot het tot uitdrukking
brengen van een onthoudende verklaring;

- ofwel zal een onthoudende verklaring tot uitdrukking worden gebracht wanneer
de commissaris acht dat de beperking in de uitvoering van zijn controle van
materieel belang is en een significant aantal in de financiële overzichten opgenomen
posten betreft, zo dat hij niet in staat is geweest voldoende en geschikte controle-
informatie over de financiële overzichten als geheel te bekomen en derhalve niet
in staat is om een oordeel over de financiële overzichten tot uitdrukking te brengen.

1.3.3. Inhoud van de jaarrekening

De vraag stelt zich of het onderzoek van het jaarverslag noodzakelijk deel uitmaakt
van de opdracht van de commissaris om een verklaring tot uitdrukking te brengen
over de jaarrekening, dan wel of het gaat om een samenhangende opdracht waarvan
de doelstelling verschillend is van zijn oorspronkelijke opdracht om een verslag over
de jaarrekening op te stellen.

Het antwoord is dat het duidelijk gaat over een samenhangende opdracht die moet
worden onderscheiden, zozeer bij haar doel als bij haar reikwijdte, van de opdracht
om een verklaring over de jaarrekening tot uitdrukking te brengen, en dat om de
volgende redenen:

A. Het jaarverslag maakt niet noodzakelijk deel uit van de jaarrekening

- Immers, op basis van artikel 22 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot
uitvoering van het Wetboek van vennootschappen (B.S. 6 februari 2001) moet de
term “jaarrekening” worden bestemd voor een “driedelig document” dat de balans,
de resultatenrekening en de toelichting omvat.

- De inhoud van de balans, de resultatenrekening en de toelichting is duidelijk
bepaald in de artikelen 82, 88, 89, 90, 92 en volgende van het koninklijk besluit
van 30 januari 2001, die geenszins naar het jaarverslag verwijzen. Daarentegen
merken we op dat de sociale balans uitdrukkelijk wordt beoogd en dus
noodzakelijkerwijze deel uitmaakt van de toelichting.

- Artikel 100, 6° van het Wetboek van vennootschappen bepaalt dat “een stuk dat
de vermeldingen bevat van het jaarverslag voorgeschreven door artikel 96” tegelijk
met de jaarrekening wordt neergelegd.
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Er vloeit uit deze vermelding voort dat de gelijktijdige neerlegging van de
jaarrekening en van het “jaarverslag” slechts een openbaarmakingverplichting is.
Het jaarverslag dat door de commissaris dient te worden gecontroleerd is het
fysieke document dat werd voorgesteld aan de algemene vergadering: “Eenieder
kan op de zetel van de vennootschap inzage nemen van het jaarverslag en daarvan,
(...) een (...) afschrift krijgen. (…)”.

Tevens voorziet artikel 100, 4° van het Wetboek van vennootschappen dat het
commissarisverslag opgesteld overeenkomstig artikel 144 van het Wetboek van
vennootschappen, tegelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd. Uiteraard
mag men hieruit niet afleiden dat dit commissarisverslag deel zou uitmaken van
de jaarrekening.

Bijkomstig wijzigt het feit dat het jaarverslag en het commissarisverslag bij de
bekendmaking van de jaarrekening worden ingevoegd in bepaalde papier- of
informaticadragers geenszins de hierboven beschreven wettelijke context.
Bovendien bepaalde het officiële schema van de Nationale Bank van België, geldig
tot 31 maart 2007, op de voorpagina:

“Worden aan deze jaarrekening bijgevoegd: - het jaarverslag
- het commissarisverslag.”

In de versie van het model van de jaarrekening te gebruiken op of na 1 april 2007
wordt deze herinnering aan het einde van het standaardschema opgenomen.

B. De nieuwe tekst van artikel 144 van het Wetboek van vennootschappen maakt een
duidelijk onderscheid tussen de verschillende onderdelen van de opdracht van de
commissaris

- Alleen artikel 144, 4° van het Wetboek van vennootschappen verwijst naar een
“verklaring” van de “jaarrekening”.

- De andere alinea’s beogen enkel dat het verslag van de commissaris vermeldingen
bevat. In het onderhavige geval verwijst artikel 144, 6° van het Wetboek van
vennootschappen naar “een vermelding die aangeeft of het jaarverslag de door
de artikelen 95 en 96 vereiste inlichtingen bevat en in overeenstemming is met de
jaarrekening voor hetzelfde boekjaar”.

Mutatis mutandis geldt bovenvermelde redenering voor de inhoud van de
geconsolideerde jaarrekening.

1.4. OORDEEL OVER DE (GECONSOLIDEERDE) JAARREKENING – EERSTE
DEEL VAN HET COMMISSARISVERSLAG

De artikelen 144, 4° en 148, 3° van het Wetboek van vennootschappen bepalen:

“(…) De verklaring kan de vorm aannemen van een verklaring zonder voorbehoud,
een verklaring met voorbehoud, een afkeurende verklaring, of indien de
commissarissen (9) geen oordeel kunnen uitspreken, een onthoudende verklaring.”.

De term “verklaring” die in het Wetboek van vennootschappen wordt gebruikt, verwijst
naar het oordeel over het getrouw beeld van de (geconsolideerde) jaarrekening dat
______
(9) In artikel 148, 3° W. Venn. worden de woorden “of de bedrijfsrevisoren” toegevoegd.
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door de commissaris tot uitdrukking wordt gebracht in de zgn. “oordeelsparagraaf”
op te nemen in zijn verslag over de (geconsolideerde) jaarrekening.

Wat betreft het tot uitdrukking te brengen oordeel, kan men de volgende grafische
voorstelling hanteren:

De Algemene controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren bevatten
ondermeer een gedetailleerde omschrijving van de draagwijdte van de verschillende
soorten van verklaring.

1.4.1. De verklaring zonder voorbehoud

Paragraaf 3.5.2. van de Algemene controlenormen bepaalt het volgende:

“De verklaring kan slechts zonder voorbehoud worden afgegeven, indien aan volgende
punten voldaan werd:

a) de jaarrekening of de geconsolideerde jaarrekening werd gecontroleerd in
overeenstemming met de controlenormen van het IBR, onverminderd paragraaf
3.3.1. van onderhavige normen;

b) de jaarrekening of de geconsolideerde jaarrekening bevat geen afwijkingen van
materieel belang, rekening houdend met de wettelijke en reglementaire
voorschriften, alsook met de boekhoudstandaarden waaraan wordt gerefereerd;

c) de waarderingsregels werden op consequente wijze toegepast of de nodige
inlichtingen over de wijzigingen en hun invloed op het resultaat worden in de
toelichting verstrekt;

d) alle nodige inlichtingen worden duidelijk in de jaarrekening of de geconsolideerde
jaarrekening verstrekt, zodanig dat, volgens de revisor, een getrouw beeld van het
vermogen, van de financiële positie en van de resultaten van de entiteit of van de
groep wordt gegeven.”.

Vormen van verklaring over de (geconsolideerde) jaarrekening

Verklaring Verklaring met Afkeurende Onthoudende
zonder voorbehoud verklaring verklaring
voorbehoud

Verklaring zonder Verklaring met
voorbehoud, voorbehoud
met een en
toelichtende toelichtende
paragraaf paragraaf
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In deze omstandigheden zal de titel van het eerste deel van het commissarisverslag
als volgt luiden: “Verklaring over de (geconsolideerde) jaarrekening zonder
voorbehoud”.

1.4.2. De verklaring met voorbehoud

Paragraaf 3.7.1. van de Algemene controlenormen bepaalt het volgende:

“De revisor zal een voorbehoud maken wanneer zich één van de volgende twee situaties
voordoet: hetzij een beperking in de uitvoering van de werkzaamheden (3.7.2.), hetzij
onenigheid met de leiding in verband met de weerhouden boekhoudregels en -
methoden, hun toepassingsmodaliteiten of de geschiktheid van de informatie die in
de (geconsolideerde) jaarrekening wordt gegeven (3.7.3.). Het voorbehoud zal worden
uitgedrukt in het geval het betekenisvol is voor de beoordeling van de (geconsolideerde)
jaarrekening.”.

Overeenkomstig paragraaf 3.4.2. van de Algemene controlenormen:

“(…) Informatie is van materieel belang voor het getrouw beeld indien het weglaten
of het onjuist weergeven daarvan de economische beslissingen die gebruikers op
basis van de financiële overzichten nemen, kan beïnvloeden. (…)”.

In deze omstandigheden zal de titel van het eerste deel van het commissarisverslag
als volgt luiden: “Verklaring over de (geconsolideerde) jaarrekening met voorbehoud”.

1.4.3. Het toevoegen van een toelichtende paragraaf

Artikelen 144, 5° en 148, 4° van het Wetboek van vennootschappen bepalen dat het
commissarisverslag ook dient te bevatten:

“een verwijzing naar bepaalde aangelegenheden waarop de commissarissen in het
bijzonder de aandacht vestigen ongeacht of al dan niet een voorbehoud werd
opgenomen in de verklaring”.

Met hierboven geciteerde tekst wordt ondermeer (10) verwezen naar het toevoegen
van een toelichtende paragraaf in het commissarisverslag over de (geconsolideerde)
jaarrekening.

Paragrafen 3.6., 3.6.1., 3.6.2., 3.6.3. en 3.8. van de Algemene controlenormen bepalen
het volgende:

“Wanneer een betekenisvolle onzekerheid bestaat die geen onthoudende verklaring
verantwoordt, kan de revisor een toelichtende paragraaf aan zijn verklaring zonder
voorbehoud toevoegen. Een toelichtende paragraaf is vereist wanneer zich een
betekenisvol probleem inzake de bedrijfscontinuïteit voordoet. (…)

______
(10) Deze wettelijke bepaling kan tevens verwijzen naar eventuele bijkomende inlichtingen die, conform
paragraaf 3.11. van de Algemene controlenormen van het IBR, weliswaar op een bondige wijze, door de
commissaris kunnen worden verstrekt in het tweede deel van zijn verslag over de jaarrekening. Voor alle
duidelijkheid wordt erop gewezen dat deze eventuele bijkomende inlichtingen geenszins betrekking kunnen
hebben op de informatie die, conform de Algemene controlenormen, in een toelichtende paragraaf in het
eerste deel van het commissarisverslag moeten worden opgenomen.
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De toelichtende paragraaf moet de verklaring steeds volgen. De paragraaf kan geen
betrekking hebben op een element dat een negatieve weerslag heeft op het oordeel
van de revisor. Opdat een toelichtende paragraaf mag toegevoegd worden, moet de
revisor kunnen verwijzen naar een melding van de onzekerheid in de toelichting van
de (geconsolideerde) jaarrekening of in het (geconsolideerd) jaarverslag. Zoniet, moet
hij een voorbehoud overwegen.

De revisor dient te overwegen of een toelichtende paragraaf moet toegevoegd worden
ingeval er een betekenisvolle onzekerheid inzake een element van de jaarrekening of
de geconsolideerde jaarrekening bestaat. Onder onzekerheid moet worden verstaan,
een situatie waarvan de afloop afhankelijk is van toekomstige verrichtingen of
gebeurtenissen, die niet onder de rechtstreekse controle vallen van de entiteit en die
een weerslag op de (geconsolideerde) jaarrekening kunnen hebben.

De revisor is ertoe gehouden een toelichtende paragraaf toe te voegen, wanneer er
redenen voorhanden zijn om de aandacht te vestigen op een betekenisvol probleem
inzake de bedrijfscontinuïteit. In bepaalde gevallen, zoals vermeld in paragraaf 3.9.1.,
zal hij evenwel niet kunnen volstaan met een toelichtende paragraaf, aangezien deze
situatie het getrouw beeld op fundamentele wijze in het gedrang brengt.

De formulering van een voorbehoud sluit geen toelichtende paragraaf (zie paragrafen
3.6. tot en met 3.6.3.) uit met betrekking tot een ander onderwerp dan datgene dat het
voorwerp van het voorbehoud uitmaakt. De daarbij horende titel van het eerste deel
van het verslag luidt als volgt “verklaring over de jaarrekening met voorbehoud en
toelichtende paragraaf””.

In deze omstandigheden zal de titel van het eerste deel van het commissarisverslag
zijn: “Verklaring over de (geconsolideerde) jaarrekening zonder voorbehoud, met
een toelichtende paragraaf” of “Verklaring over de (geconsolideerde) jaarrekening
met voorbehoud en toelichtende paragraaf”.

De toelichtende paragraaf kan de verklaring nooit voorafgaan en in geen enkel geval
betrekking hebben op een gegeven dat afbreuk doet aan het getrouw beeld van de
(geconsolideerde) jaarrekening. In dit geval dringt zich een aanpassing van het oordeel
op.

Overeenkomstig paragraaf 3.6.2. van Algemene controlenormen: “(…) Onder
“onzekerheid” moet worden verstaan, een situatie waarvan de afloop afhankelijk is
van toekomstige verrichtingen of gebeurtenissen, die niet onder de rechtstreekse
controle van de entiteit vallen en die een weerslag op de (geconsolideerde)
jaarrekening kunnen hebben.”. Derhalve worden de gebeurtenissen beoogd waarop
de entiteit geen significante invloed uitoefent via de beslissingen genomen zowel
door het bestuursorgaan als door de algemene vergadering daarvan.

De toelichtende paragraaf zal bijvoorbeeld worden gebruikt wanneer de entiteit met
één of meerdere geschillen wordt geconfronteerd waarvan de onzekere afloop die
niet kan worden voorzien, een van materieel belang zijnd effect op de (geconsolideerde)
jaarrekening zou kunnen hebben of wanneer de entiteit met een van materieel belang
zijnde onzekerheid wordt geconfronteerd die het vermogen van de vennootschap om
haar continuïteit te waarborgen, in het gedrang kan brengen.

Daarentegen is deze invulling van het begrip “onzekerheid” niet van toepassing
wanneer een entiteit gegevens gebruikt die worden opgesteld op basis van
toekomstperspectieven. In dit geval zal de commissaris de aangegeven methodes en
de weerhouden veronderstellingen moeten evalueren om de zekerheid te bekomen
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dat zij redelijk zijn. In de meeste gevallen gaat het niet om een onzekerheid zoals
hierboven bepaald en wordt een toelichtende paragraaf niet gebruikt. De commissaris
zal op gebruikelijke wijze naar de aanbeveling inzake de controle van de
boekhoudkundige ramingen verwijzen.

De commissaris is ertoe gehouden een toelichtende paragraaf toe te voegen, wanneer
er redenen voorhanden zijn om de aandacht te vestigen op een van materieel belang
zijnde aangelegenheid inzake de continuïteit.

In bepaalde gevallen, wanneer de toestand van de entiteit wordt gekenmerkt door
talrijke onzekerheden, die op een wijze van materieel belang de (geconsolideerde)
jaarrekening beïnvloeden, zal de commissaris evenwel niet kunnen volstaan met een
toelichtende paragraaf, aangezien hierdoor het getrouw beeld op fundamentele wijze
in het gedrang wordt gebracht. Hiervoor wordt verwezen naar het volgende punt (cf.
infra, punt 1.4.4.).

1.4.4. De onthoudende verklaring

Paragraaf 3.9.1. van de Algemene controlenormen bepaalt het volgende:

“De revisor kan slechts in de volgende twee gevallen een onthoudende verklaring
geven:

1) Indien de verstrekte informatie dermate ontoereikend is dat het onmogelijk is om
een gefundeerd oordeel te geven over het getrouwe beeld van het vermogen, de
financiële positie en de resultaten van de entiteit of het geconsolideerd geheel.

Als voorbeeld kan worden geciteerd:

- de onmogelijkheid om bepaalde essentiële controleprocedures uit te voeren;
- de accidentele verdwijning van de verantwoordingsstukken en/of boeken van

de boekhouding;
- een fundamenteel zwakke interne controle die niet kan opgevangen worden

door voldoening gevende alternatieve procedures;
- de onmogelijkheid om voldoende en geschikt bewijskrachtig materiaal te

verkrijgen ingevolge het bestaan van een aanzienlijke beperking in de
uitvoering van de controle.

2) Wanneer de toestand van de entiteit gekenmerkt wordt door talrijke onzekerheden,
die op betekenisvolle wijze de jaarrekening of de geconsolideerde jaarrekening
beïnvloeden, hetzij vanuit het oogpunt van de bedrijfscontinuïteit, hetzij wat de
inhoud van bepaalde rekeningrubrieken betreft, zodanig dat de eenvoudige
toevoeging van een toelichtende paragraaf onder de verklaring, niet als voldoende
zou kunnen beschouwd worden.

De revisor mag zich enkel onthouden van het afleggen van een verklaring nadat
hij alles heeft gedaan om vast te stellen dat er geen enkele aangepaste
controletechniek bestaat om de onzekerheden op te heffen die zijn onthoudende
verklaring staven en na te gaan of de jaarrekening of de geconsolideerde
jaarrekening een getrouw beeld geeft.”

In deze omstandigheden zal de titel van het eerste deel van het commissarisverslag
als volgt luiden: “Onthoudende verklaring over de (geconsolideerde) jaarrekening”.
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1.4.5. Afkeurende verklaring

Paragraaf 3.9.2. van de Algemene controlenormen bepaalt het volgende:

“Indien de revisor de rekeningen niet kan goedkeuren omdat hij met de leiding van
mening verschilt op verscheidene punten die dermate belangrijk zijn dat zelfs geen
verklaring met voorbehoud kan worden afgeleverd, zal hij een afkeurende verklaring
over de rekeningen geven. Het verschil in mening moet zijn oorsprong vinden in het
feit dat de jaarrekening of de geconsolideerde jaarrekening geen getrouw beeld geeft
van het vermogen, de financiële toestand of de resultaten, of in het feit dat de
jaarrekening niet werd opgesteld overeenkomstig de voorschriften van het gebruikte
boekhoudkundig referentiestelsel, zodat het getrouw beeld fundamenteel wordt
aangetast. In beide veronderstellingen wordt in het verslag aangeduid dat de
jaarrekening of de geconsolideerde jaarrekening geen getrouw beeld geeft van het
vermogen, de financiële toestand of de resultaten van de entiteit of van het
geconsolideerd geheel.

Het verslag zal de cijfermatige weerslag vermelden die dit meningsverschil heeft op
het vermogen, de financiële positie en de resultaten van de entiteit of van het
geconsolideerd geheel. De cijfermatige weerslag wordt uitgedrukt in absolute
bedragen, in een vork of in relatieve waarden. In de gevallen waar een kwantificering
niet mogelijk is, kan de revisor het nuttig achten hierop te wijzen.”.

In deze omstandigheden zal de titel van het eerste deel van het commissarisverslag
als volgt luiden: “Afkeurende verklaring over de (geconsolideerde) jaarrekening”.

1.5. BIJKOMENDE VERMELDINGEN – TWEEDE DEEL VAN HET
COMMISSARISVERSLAG

Het commissarisverslag bevat niet alleen het gedeelte dat betrekking heeft op de
verklaring over het getrouw beeld van de (geconsolideerde) jaarrekening, maar
eveneens de door het Wetboek van vennootschappen opgelegde bijkomende
vermeldingen, opgenomen in het tweede deel.

Het tweede deel van het commissarisverslag zal worden voorafgegaan door één van
de twee volgende titels:

- “Bijkomende vermeldingen en inlichtingen” of
- “Bijkomende vermeldingen”

In paragraaf 3.1.4., derde lid van de Algemene controlenormen wordt gesteld dat het
verslag over de geconsolideerde jaarrekening in principe wordt opgesteld volgens
hetzelfde model als het verslag over de jaarrekening: een inleiding, een eerste deel
met het oordeel over het getrouw beeld van de jaarrekening en finaal een tweede deel
met de bijkomende vermeldingen (en inlichtingen).

Wanneer de commissaris echter van mening is dat geen enkele bijkomende inlichting
moet worden verschaft, is het mogelijk dat de titel van het tweede deel van het
commissarisverslag over de geconsolideerde jaarrekening wordt weggelaten. In dit
geval zal de bijkomende vermelding inzake het jaarverslag over de geconsolideerde
jaarrekening (11) worden opgenomen vlak na het eerste deel. Het is daarentegen steeds
verplicht de gepaste titel voor het eerste deel op te nemen.
______
(11) De enige wettelijk verplichte bijkomende vermelding betreffende de geconsolideerde jaarrekening.
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Om deze reden kan worden gesteld dat de titel van het tweede deel van het
commissarisverslag over de (geconsolideerde) jaarrekening kan variëren naargelang
de commissaris één (of meerdere) bijkomende vermelding(en) dient op te nemen en
naargelang hij dit verslag al dan niet wenst te vervolledigen met bijkomende
inlichtingen.

Het tweede deel van het verslag zal, in voorkomend geval, bijkomende vermeldingen
bevatten inzake:

- het jaarverslag over de (geconsolideerde) jaarrekening;
- het (niet) naleven van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen;
- de winstbestemming en het interimdividend;
- het (niet) naleven van de statuten of van het Wetboek van vennootschappen;
- de belangenconflicten.

1.5.1. Het jaarverslag over de (geconsolideerde) jaarrekening

Het commissarisverslag – zowel het verslag over de jaarrekening als het verslag over
de geconsolideerde jaarrekening - zal eveneens een vermelding bevatten over de
overeenstemming tussen het jaarverslag (rapport de gestion) van het bestuursorgaan
en de (geconsolideerde) jaarrekening.

Deze bijkomende vermelding van de commissaris over de overeenstemming tussen
het jaarverslag en de (geconsolideerde) jaarrekening maakt geen deel uit (cf. supra,
punt 1.3.3.) van het oordeel over de getrouwheid van de jaarrekening zoals tot
uitdrukking gebracht in het eerste deel van het commissarisverslag. Derhalve wordt
deze bijkomende vermelding opgenomen in het tweede deel van het
commissarisverslag (12).

A. Completeness assertion

De commissaris moet er zich van vergewissen dat het jaarverslag of het jaarverslag
over de geconsolideerde jaarrekening alle door de wet voorgeschreven vermeldingen
en inlichtingen behandelt.

Hij zal in zijn verslag vermelden dat de door de wet vereiste inlichtingen in het
(geconsolideerd) jaarverslag worden behandeld.

Voor deze aangelegenheid wordt verwezen naar de nieuwe norm “Controle van het
jaarverslag over de (geconsolideerde) jaarrekening”.

B. Overeenstemming (geconsolideerd) jaarverslag met de (geconsolideerde)
jaarrekening

Het commissarisverslag vermeldt of er geen gebrek aan overeenstemming bestaat
tussen het (geconsolideerd) jaarverslag en de (geconsolideerde) jaarrekening.

Dergelijke vermelding betekent in geen geval dat een oordeel tot uitdrukking wordt
gebracht over het getrouw beeld van het jaarverslag. Ook voor deze aangelegenheid
______
(12) Cf. evenwel de uitzondering op laatstgenoemde aangelegenheid in supra, punt 1.3.3. van onderhavig
boek.
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wordt verwezen naar de nieuwe norm “Controle van het jaarverslag over de
(geconsolideerde) jaarrekening”.

Paragraaf 3.10.2. van de Algemene controlenormen vereist van de commissaris
bijzondere aandacht bij het onderzoeken van de financiële informatie voorgesteld in
de vorm van tabellen (b.v. cashflow overzicht, ratio-analyse). In dit verband is het
niet alleen aangewezen om na te gaan of de cijfers of de ratio’s die voor het uitwerken
van de tabellen werden gehanteerd, stroken met die van de (geconsolideerde)
jaarrekening maar ook indien de informatie een kennelijk misleidend beeld geeft zal
de commissaris dit in zijn verslag vermelden.

Paragraaf 3.10.2. van de Algemene controlenormen bepaalt het volgende:

“Het is niet de opdracht van de revisor een kritisch advies te geven over de getrouwe
en oprechte aard van de analyse van de positie van de vennootschap, van haar
voorzienbare ontwikkeling of van de belangrijke invloed van één of ander feit op de
toekomstige ontwikkeling. Indien nochtans het bestuursorgaan een verwachte
toekomstige ontwikkeling van de vennootschap geeft en hierbij steunt op informatie
die kennelijk onredelijk of tegenstrijdig is met andere informatie die in het algemeen
juist is, zal de revisor dit in zijn verslag vermelden.”

C. Bijzonderheden ingeval van entiteiten in moeilijkheden

Wanneer uit de balans een overgedragen verlies blijkt, of wanneer uit de
resultatenrekening gedurende twee opeenvolgende boekjaren een verlies van het
boekjaar blijkt, gaat de commissaris na of het jaarverslag een verantwoording bevat
voor de toepassing van de waarderingsregels in de veronderstelling van continuïteit.

Indien de gecontroleerde entiteit dermate in financiële moeilijkheden verkeert dat
haar voortbestaan in het gedrang komt, zal het bestuursorgaan het als een normale
zaak beschouwen de algemene vergadering hierover in te lichten. De commissaris
zal de inhoud van deze informatieverstrekking in het jaarverslag zorgvuldig
onderzoeken teneinde na te gaan of hij voldoening geeft, alsmede tevens of de
gebruiker van de jaarrekening niet zou worden misleid doordat in de specifieke
omstandigheden ten onrechte van de continuïteitsveronderstelling wordt gebruik
gemaakt bij het opstellen van de jaarrekening.

Het spreekt voor zich dat, indien het continuïteitsprobleem van die grootte-orde is
dat dit een effect heeft op het getrouw beeld van de jaarrekening, het nodige
voorbehoud of, desgevallend, een onthoudende verklaring wordt geformuleerd in het
eerste deel van het commissarisverslag. Indien het mogelijke continuïteitsprobleem
niet noodzakelijk een effect heeft op het getrouw beeld van de jaarrekening, en
voldoende is toegelicht in deze jaarrekening, dient de commissaris een toelichtende
paragraaf toe te voegen om de nodige aandacht te vestigen op het mogelijke probleem
inzake continuïteit (par. 3.6.3. en 3.9.1. van de Algemene controlenormen).

D. Ondernemingen die niet verplicht zijn een schriftelijk jaarverslag op te stellen en
neer te leggen

Paragraaf 3.10.4. van de Algemene controlenormen bepaalt het volgende:

“Wanneer de entiteit voldoet aan de wettelijke voorwaarden om geen jaarverslag te
moeten opstellen en een verslag, dat beantwoordt aan deze wettelijke voorschriften,
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toch is opgesteld, dan zal de revisor zich uitspreken overeenkomstig hetgeen in
bovenstaande paragrafen is omschreven.

Indien de vennootschap niet verplicht is een jaarverslag op te stellen en indien er
geen document, conform artikel 96 of artikel 119 van het Wetboek van vennootschappen
is opgesteld, verwijst de revisor uitdrukkelijk naar de in de wet bepaalde vrijstelling.
Wel zal hij nagaan of geen misleidende informatie werd verstrekt aan de algemene
vergadering.”.

1.5.2. Het (niet) naleven van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen

Het commissarisverslag over de jaarrekening vermeldt uitdrukkelijk of de boekhouding
wordt gevoerd overeenkomstig de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften die
daarop van toepassing zijn.

Voor zover het niet naleven van de voorschriften van het Wetboek van
vennootschappen (13), alsmede van de uitvoeringsbesluiten, het voorwerp uitmaakt
van een strafrechtelijke sanctie, zal de commissaris terzake het principe van de
relevantie restrictief interpreteren. Rekening houdend met het feit dat er evenwel
vaststellingen van ondergeschikt belang voorkomen inzake formele aspecten van het
boekhoudsysteem in het kader van complexe administratieve toepassingen, is het
aangewezen dat de commissaris de draagwijdte van deze vermelding afzwakt door
een gepaste formulering. Voorbeelden daarvan zijn het laattijdig boeken van de buiten
balans verplichtingen of het niet opvolgen van afwijkingen die niet van materieel
belang zijn.

Indien de boekhouding daadwerkelijk niet overeenkomstig de Belgische wettelijke
en bestuursrechtelijke voorschriften is georganiseerd zal de commissaris dit feit
vermelden.

Wanneer het niet naleven van de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften het
getrouw beeld van het vermogen, de financiële toestand of de resultaten van de entiteit
in het gedrang brengt, zal in het algemeen een oordeel anders dan een oordeel zonder
voorbehoud in het eerste deel van het commissarisverslag worden opgenomen. In dit
geval zal de vermelding in het tweede deel verwijzen naar het eerste deel van het
commissarisverslag.

Krachtens het Wetboek van vennootschappen zal de leiding van de entiteit zich bij
ontstentenis van wettelijke of bestuursrechtelijke voorschriften richten naar het goed
gebruik en onder meer naar de adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige
Normen (CBN) en, waar passend, naar toepassingen van de International Financial
Reporting Standards (IFRS) zoals goedgekeurd binnen de Europese Unie.

Wanneer op basis van artikel 14 van de wet van 17 juli 1975, op de boekhouding van
de ondernemingen (14) aan de entiteit wordt toegestaan af te wijken van de gebruikelijke

______
(13) Dan wel voor de niet-vennootschappen, van de bepalingen van de boekhoudwet van 1975.
(14) “De Minister van Economische Zaken kan in bijzondere gevallen, na een met redenen omkleed advies
van de in artikel 13 vermelde Commissie, toestaan dat wordt afgeweken van de regels vastgesteld op
grond van artikel 4, zesde lid, van artikel 9, § 2, en de artikelen 10 en 11. Deze bevoegdheid wordt op
dezelfde wijze door de Minister van Middenstand uitgeoefend ten aanzien van de vennootschappen en
andere ondernemingen die als klein kunnen worden beschouwd in de zin van het Wetboek van
vennootschappen. De Commissie wordt in kennis gesteld van het besluit van de Minister.” (art. 14 van de
wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen)
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boekhoudregels, kan de commissaris het nuttig oordelen om in het tweede deel van
zijn verslag nogmaals (cf. infra, punt 2.2.) te verwijzen naar de toelichting terzake in
de jaarrekening.

1.5.3. De winstbestemming en het interimdividend

Het commissarisverslag aan de algemene vergadering van een vennootschap geeft
aan of de resultaatverwerking en, in voorkomend geval, de aan deze vergadering
voorgestelde winstbestemming, overeenstemmen met de statuten en met het Wetboek
van vennootschappen.

Wanneer het bestuursorgaan is overgegaan tot de uitkering van één of meerdere
interimdividenden (overeenkomstig art. 618 W. Venn.), dient het aparte verslag van
de commissaris met betrekking tot deze beslissingen te worden gevoegd bij het
commissarisverslag gericht aan de gewone algemene vergadering. Het is nuttig om
in het tweede deel van het commissarisverslag naar deze bijlage te verwijzen.

Indien de gebeurtenissen na de balansdatum dermate negatieve resultaten tot uiting
brengen, dat de voorgenomen winstuitkering de financiële positie van de entiteit zou
aantasten, zal de commissaris hiervan melding maken in zijn verslag. In dat geval
moet de commissaris zijn verklaring in heroverweging nemen.

1.5.4. Het (niet) naleven van de statuten of van het Wetboek van
vennootschappen

De commissaris zal speciaal in het tweede deel van zijn verslag vermelden dat hij
geen enkele kennis heeft van verrichtingen of beslissingen die een inbreuk vormen
op de statuten of op het Wetboek van vennootschappen.

Deze vermelding kan echter worden weggelaten wanneer de openbaarmaking van
deze overtreding aan de vennootschap onrechtmatige schade kan berokkenen, met
name doordat het bestuursorgaan gepaste maatregelen heeft genomen om de aldus
ontstane onwettige toestand te verhelpen.

De algemene vergadering die moet beslissen over de kwijting van de bestuurders of
zaakvoerders, moet correct worden ingelicht over elk geval van niet naleven van de
statuten of van het Wetboek van vennootschappen, dat de commissaris bij de controle
van de boekhouding zou hebben vastgesteld. Deze meldingsplicht heeft enkel
betrekking op de overtreding van de statuten of van het Wetboek van vennootschappen
en andere wetten waarnaar in dit Wetboek uitdrukkelijk wordt verwezen. Het niet
naleven van andere wettelijke bepalingen die een invloed op de jaarrekening hebben
zullen enkel vanuit hun boekhoudkundig aspect worden nagegaan.

Het niet naleven van de statuten of van het Wetboek van vennootschappen moet niet
worden vermeld indien het bestuursorgaan de nodige maatregelen heeft genomen om
de eventuele gevolgen van deze onwettige toestand uit de weg te ruimen.

Indien de gevolgen van het niet naleven blijven duren, zou de commissaris zijn eigen
verantwoordelijkheid in het gedrang brengen indien hij zou nalaten dit geval van niet
naleven in zijn verslag te melden, zelfs indien de openbaarmaking ervan
noemenswaardige schade zou kunnen berokkenen aan de vennootschap of aan de
bestuurders.
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Indien hij geen geval van niet naleven heeft vastgesteld, zal de commissaris dit in een
negatieve vorm vermelden.

Wanneer het niet naleven van de statuten of van het Wetboek van vennootschappen
het getrouw beeld van het vermogen, de financiële toestand of de resultaten van de
entiteit in het gedrang brengt, zal dit feit leiden tot een behandeling in het eerste deel
van het commissarisverslag. In dit geval zal de vermelding in het tweede deel van het
commissarisverslag verwijzen naar het eerste deel van dat verslag.

1.5.5. De belangenconflicten

Indien de raad van bestuur een beslissing neemt of een verrichting uitvoert waarvan
een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke
aard heeft (art. 523 W. Venn.) en die beslissing of verrichting in het geval van
genoteerde vennootschappen aanleiding kan geven tot een vermogensrechtelijk
voordeel voor een aandeelhouder die een beslissende of aanmerkelijke invloed op de
benoeming van de bestuurders heeft (art. 524 W. Venn.), moet het commissarisverslag
de door het Wetboek van vennootschappen vereiste verklaringen hernemen.

Het verslag moet een afzonderlijke omschrijving bevatten van de vermogensrechtelijke
gevolgen voor de vennootschap van de besluiten van de raad van bestuur, ten aanzien
waarvan een strijdig belang bestaat (art. 523, § 1, derde lid W. Venn.).

Deze bepaling is niet alleen van toepassing op de naamloze vennootschappen (NV)
maar eveneens op de commanditaire vennootschappen op aandelen (Comm. VA) en
ook op de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) die worden
beheerd door een college van zaakvoerders.

Bij de naamloze vennootschappen waarvan de effecten tot de handel op een
gereglementeerde markt zijn toegelaten in een Lidstaat van de Europese Unie, bevat
het commissarisverslag een beschrijving van de beslissingen van de raad van bestuur
die aanleiding geven tot een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensrechtelijk
voordeel voor een aandeelhouder die een beslissende of aanmerkelijke invloed op de
benoeming van de bestuurders van deze vennootschap heeft. De commissarissen
voegen hierbij, in voorkomend geval, de gepaste commentaar die ze menen te moeten
geven.

Wanneer ingevolge artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen het
directiecomité een beslissing neemt of een verrichting uitvoert waarbij een lid een
rechtstreeks of onrechtstreeks strijdig belang van vermogensrechtelijke aard heeft,
moet het commissarisverslag een afzonderlijke omschrijving bevatten van de
vermogensrechtelijke gevolgen voor de vennootschap van de besluiten van het
directiecomité, ten aanzien waarvan een dergelijk strijdig belang bestaat (art. 524ter
W. Venn.).

Deze bepaling is van toepassing op de naamloze vennootschappen en de
commanditaire vennootschappen op aandelen.

Wanneer een belangenconflict het getrouw beeld van het vermogen, de financiële
positie of de resultaten van de vennootschap aantast, moet het oordeel van de
commissaris bijgevolg worden aangepast in het eerste deel van het commissarisverslag.

In dit geval, zal in het tweede deel van het verslag worden verwezen naar de vermelding
met betrekking tot belangenconflicten in het eerste deel van het commissarisverslag.
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1.6. BIJKOMENDE INLICHTINGEN – TWEEDE DEEL VAN HET
COMMISSARISVERSLAG

De commissaris kan één of enkele paragrafen toevoegen in het tweede deel van zijn
verslag over de (geconsolideerde) jaarrekening, teneinde de lezer meer duidelijkheid
te verschaffen omtrent bepaalde aspecten van de (geconsolideerde) jaarrekening of
van het jaarverslag over de (geconsolideerde) jaarrekening die hij nuttig oordeelt
voor de goede verstaanbaarheid van deze documenten.

De bijkomende inlichtingen inzake een element met betrekking tot de
(geconsolideerde) jaarrekening kunnen geenszins betrekking hebben op de draagwijdte
van het oordeel over het getrouw beeld van deze jaarrekening zoals uitgedrukt in het
eerste deel van het commissarisverslag. Immers, deze bijkomende inlichtingen kunnen
geenszins ter vervanging van een voorbehoud, noch van een toelichtende paragraaf
worden gebruikt.

De bijkomende inlichtingen dienen gelimiteerd te zijn en mogen geen onnodige
uitweidingen bevatten. Onverminderd paragraaf 3.11.2. van de Algemene
controlenormen (bijkomende inlichtingen omtrent de waarderingsregels, cf. infra,
punt 1.6.1.) dienen deze inlichtingen uitsluitend ter verduidelijking van de
(geconsolideerde) jaarrekening of het jaarverslag over de (geconsolideerde)
jaarrekening.

Er wordt op gewezen dat het niet tot de taak van de commissaris behoort om enige
inlichting over de entiteit te geven die niet reeds wordt verstrekt in de jaarrekening of
in het jaarverslag, met uitzondering van, in voorkomend geval, de motivering van de
verklaring met voorbehoud, de afkeurende verklaring of de onthoudende verklaring
in het eerste deel van het commissarisverslag.

1.6.1. Waarderingsregels

De commissaris zal in het bijzonder aandacht besteden aan de vermelding van de
waarderingsregels in de toelichting. Het niet bestaan in de toelichting van
waarderingregels kan in bepaalde gevallen de lezer niet in de gelegenheid stellen
over essentiële en strategische informatie te beschikken over de waarderingsregels
die door de entiteit zijn weerhouden, kan tevens een effect hebben op het getrouw
beeld van (geconsolideerde) jaarrekening. De commissaris zal met deze situatie
rekening houden bij het tot uitdrukking brengen van zijn oordeel. In elk geval zal het
tweede deel van het verslag een vermelding dienen te bevatten over het niet naleven
van dit wettelijk en bestuursrechtelijk voorschrift.

Speciale aandacht zal eveneens dienen te worden geschonken aan het principe van de
consistentie van de waarderingsmethodes. Indien de commissaris oordeelt dat de
informatie over een wijziging van een waarderingsregel onvoldoende is, zal hij
uitdrukkelijk in zijn verslag de aard van de wijzigingen vermelden, en - voor zover
dit mogelijk is - de cijfermatige weerslag op de voorgelegde jaarrekening in
vergelijking met de voorgaande jaarrekening.

1.6.2. Interne controle

Indien de commissaris het noodzakelijk acht melding te maken van significante
tekortkomingen in de interne controle, en voor zover hij van oordeel is dat deze situatie
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geen voorbehoud vereist overeenkomstig de paragrafen 3.3.7. en 3.7.2. van de
Algemene controlenormen, kan hij dit in het tweede deel van zijn verslag vermelden.

1.6.3. Andere inlichtingen

De bijkomende inlichtingen kunnen eveneens betrekking hebben op elementen die
geen directe weerslag hebben op de (geconsolideerde) jaarrekening, maar die verband
houden met informatie die wordt verstrekt in het jaarverslag over de (geconsolideerde)
jaarrekening. Deze situatie zal hoogst uitzonderlijk voorkomen.

1.7. CONTROLENORMEN EN -AANBEVELINGEN

Artikel 18bis van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut der
Bedrijfsrevisoren bepaalt: “De Raad van het Instituut kan de gebruikelijke
controlenormen bepalen voor het vervullen van de controleopdrachten.”. De
controlenormen van het IBR werden opgesteld op basis van de toenmalige
internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing, ISA’s). De
laatste tijd hebben laatstgenoemde standaarden een sterke evolutie gekend en een
overeenkomstige evolutie in België wordt op korte termijn verwacht (cf. supra, punt
1.2.1.).

In België zijn alleen de door de Raad van het Instituut uitgevaardigde normen van
toepassing op de leden van het Instituut. Overeenkomstig artikel 2 van het koninklijk
besluit van 10 januari 1994 betreffende de plichten van de bedrijfsrevisoren moet de
bedrijfsrevisor de wettelijke en reglementaire bepalingen naleven evenals de
gebruikelijke controlenormen. Paragraaf 1.1.2. van de Algemene controlenormen stelt
de draagwijdte vast die moet worden gegeven aan de verschillende teksten:

“De nauwgezette uitvoering van de werkzaamheden betekent dat de revisor alles
doet wat normaal nodig is om zijn opdracht te voltooien. Om vast te stellen wat
normaal nodig is, moet achtereenvolgens verwezen worden naar:

a) de wettekst die de opdracht definieert en vastlegt hoe de opdracht dient uitgevoerd
te worden. Bestaat dienaangaande geen wettekst dan vindt de opdracht haar
oorsprong in een louter contractuele verbintenis en moet men verwijzen naar de
overeenkomst tussen de revisor en zijn cliënt;

b) de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren die door elk lid moeten nageleefd
worden.

Het is nodig te verwijzen naar de Algemene normen of naar de bijzondere normen
die van toepassing zijn voor de controle van bepaalde soorten van entiteiten,
zoals bijvoorbeeld financiële instellingen of verzekeringsondernemingen;

c) de “aanbevelingen” van het Instituut der Bedrijfsrevisoren zijn die welke als
dusdanig worden uitgevaardigd. Zij kunnen de vorm aannemen van een praktijk
die door het Instituut gewenst wordt. Nochtans zal de revisor, indien hij voor een
concrete controlesituatie geplaatst wordt, noodzakelijkerwijs de meest aangewezen
procedures toepassen, ook al zijn deze niet in overeenstemming met de voormelde
aanbevelingen. Desgevallend moet hij dit kunnen rechtvaardigen;

d) de aanbevelingen van internationale oorsprong zijn slechts in België van
toepassing wanneer de Raad van het Instituut deze bij wijze van aanbeveling op
nationaal niveau heeft gepubliceerd.”.
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1.8. BEVESTIGINGSBRIEF VAN DE LEIDING

In het kader van het commissarisverslag, lijkt het essentieel om te herinneren aan het
belang van de bewijskrachtige gegevens (controle-informatie) voor de commissaris,
waaronder de bevestigingsbrief van de leiding.

De aanbeveling van het Instituut der Bedrijfsrevisoren “Bevestigingen door de leiding”
daterend uit juni 1997 waarnaar de commissaris vroeger moest verwijzen, vestigde
de aandacht op de noodzaak om bevestigingen te bekomen vanwege de
verantwoordelijken van de vennootschap. Overeenkomstig de internationale
standaarden is het bekomen van een bevestigingsbrief een veralgemeende praktijk
geworden.

Deze aanbeveling werd sinds 15 december 2006 vervangen door een nieuwe
controlenorm “Bevestigingen van de leiding van de entiteit”, waardoor wordt
aangesloten bij de internationale standaarden volgens dewelke het bekomen van een
bevestigingsbrief een verplichting is geworden.

Overeenkomstig de nieuwe paragraaf 2.5.5. van de Algemene controlenormen, wordt
de bevestigingsbrief verplicht en werd zijn minimaal vereiste inhoud vastgelegd. De
paragrafen 3.3.5. en 3.9.1. van deze Normen werden aangepast teneinde eraan te
herinneren dat de weigering van de leiding om de brief die de vereiste bevestigingen
bevat, te ondertekenen, automatisch een beperking in de uitvoering van de controle
(scope limitation) met zich meebrengt, hetgeen aanleiding geeft tot het tot uitdrukking
brengen van een voorbehoud in het commissarisverslag of tot het formuleren van een
onthoudende verklaring.

Wanneer de leiding weigert de gevraagde bijkomende bevestigingen te verstrekken,
die de commissaris als noodzakelijk of aangewezen beschouwt, zal hij nagaan of
deze situatie leidt tot een beperking in de uitvoering van de door hem uit te voeren
controle.

De nieuwe norm (15) herneemt in bijlage, ter informatieve titel, een voorbeeld van
bevestigingsbrief. Hierin wordt aangetoond op welke manier de tekst, die de vereiste
bevestigingen bevat, kan worden opgesteld. De commissaris overweegt in functie
van de omstandigheden welke bijkomende bevestigingen hij noodzakelijk of
aangewezen beschouwt.

1.9. ONDERTEKENING VAN HET VERSLAG EN AANSPRAKELIJKHEID

De bestuurders of de zaakvoerders van de entiteit zijn verantwoordelijk voor het
opstellen en het vaststellen van de jaarrekening en de overige boekhoudkundige of
financiële informatie die in overeenstemming met de wet moet worden opgesteld. De
voornaamste doelstelling van de controle door de commissaris is het tot uitdrukking
brengen van een deskundig oordeel over de getrouwheid van deze informatie in
overeenstemming met een van toepassing zijnd stelsel inzake financiële verslaggeving.
De commissaris is aansprakelijk voor het oordeel dat hij terzake tot uitdrukking brengt.

Door zijn handtekening te plaatsen onder het commissarisverslag, verklaart de
commissaris ten overstaan van elke belanghebbende dat hij in het kader van zijn
functie al het nodige heeft gedaan om, na het afronden van zijn werkzaamheden, een

______
(15) Cf. IBR, Nieuwe controlenormen (15 december 2006), bijlage bij het Jaarverslag, 2006, p. 83-96.
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redelijke mate van zekerheid in zijn verslag tot uitdrukking te brengen dat de
jaarrekening een getrouw beeld geeft van het vermogen, de financiële toestand en de
resultaten van de entiteit.

Het commissarisverslag kan nooit een waarborg zijn voor de absolute juistheid van
de financiële overzichten. Indien hij een controle overeenkomstig de gebruikelijke
beroepsnormen uitvoert (middelenverbintenis), blijft uiteraard het controlerisico
bestaan, d.i. het risico dat het oordeel van de commissaris ongepast (inappropriate)
is, hoewel doorheen de planning en uitvoering van de controle dit risico tot een
aanvaardbaar niveau werd teruggebracht. Wel zou de aansprakelijkheid van de
commissaris in het gedrang komen wanneer hij een verslag ondertekent zonder
voldoende werkzaamheden of onvoldoende aan de omstandigheden aangepaste
werkzaamheden te hebben verricht, of nog wanneer zijn conclusies niet zouden stroken
met de vaststellingen die hij tijdens zijn werkzaamheden heeft gedaan.

1.9.1. Revisorenvennootschappen

In België wordt de functie van commissaris van een vennootschap toevertrouwd aan
een bedrijfsrevisor die een natuurlijke persoon is of aan een revisorenvennootschap
ingeschreven op de lijst van de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van vennootschappen, moet, telkens
wanneer een controleopdracht wordt toevertrouwd aan een burgerlijke vennootschap,
deze onder haar vennoten, zaakvoerders of bestuurders een vertegenwoordiger
benoemen die wordt belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening
van de vennootschap. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden
voldoen en is burgerrechtelijk, strafrechtelijk en tuchtrechtelijk aansprakelijk alsof
hijzelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen,
onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de burgerlijke vennootschap die
hij vertegenwoordigt.

Hieruit vloeit voort dat de benoeming van een burgerlijke vennootschap in de functie
van commissaris of voor andere wettelijke opdrachten, de hoofdelijke
aansprakelijkheid inhoudt van de vertegenwoordiger die door haar werd aangewezen.
Het is dan ook om die reden dat niemand anders dan die vertegenwoordiger het verslag
kan ondertekenen.

In het licht van de Belgische wetgeving is de in een aantal buurlanden verspreide
praktijk, waarbij alleen de naam van de vennootschap wordt vermeld, onaanvaardbaar.

De wijze van ondertekening die het Instituut vooropstelt, is de volgende:

Vennootschap XYZ
Commissaris
vertegenwoordigd door
X
Naam
(Vennoot, bestuurder, bedrijfsrevisor)

In een aantal gevallen is de vennoot, zaakvoerder of bestuurder van een
revisorenvennootschap zelf een revisorenvennootschap.

Als men dan al zou aanvaarden dat een commissarisverslag wordt ondertekend met
“vennootschap A vertegenwoordigd door vennootschap B”, dan moet hieraan
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toegevoegd worden dat de vennootschap B die de controleopdracht uitvoert, zelf
wordt vertegenwoordigd door zijn vennoot of zaakvoerder, de heer B. In deze
omstandigheden heeft de Raad geoordeeld dat het de voorkeur verdient dat de
“tussenvennootschap” transparant wordt gemaakt en dat de heer B rechtstreeks wordt
vermeld als vertegenwoordiger van de vennootschap A, zelfs al beschikt hij niet
rechtstreeks en ten persoonlijke titel over de hoedanigheid van vennoot, zaakvoerder
of bestuurder.

1.9.2. Gebruik van de werkzaamheden van andere revisoren

Het gebeurt vaak dat de bedrijfsrevisor moet steunen op de werkzaamheden van een
Belgische of buitenlandse confrater die in een verbonden onderneming een als
gelijkwaardig beschouwde functie uitoefent. Dit zal ongetwijfeld dikwijls het geval
zijn in het kader van de controle op de geconsolideerde jaarrekening maar tevens
voor de controle van andere jaarrekeningen.

De aansprakelijkheid van de commissaris die het verslag ondertekent, verandert niet
omdat andere revisoren zijn tussengekomen. Het steunen op de werkzaamheden van
een confrater is een controleprocedure die met gelijk welke andere controles kan
worden vergeleken, en de toepassing ervan dient overeenkomstig de controlenormen
en -aanbevelingen te geschieden. De commissaris die gebruik heeft gemaakt van de
werkzaamheden van een confrater kan aansprakelijk worden gesteld wanneer hij er
zich niet met de te verwachten zorgvuldigheid van zou hebben vergewist, dat aan alle
voorwaarden voor het gebruik van die werkzaamheden is voldaan.

1.10. ONDERTEKENINGSDELEGATIE (16)

Volgens artikel 18, derde lid, tweede zin van het koninklijk besluit van 10 januari
1994 betreffende de plichten van de bedrijfsrevisoren (B.S. 18 januari 1994): “(…)
Ingeval van overmacht kan de bedrijfsrevisor zijn bevoegdheid om te tekenen aan
een andere bedrijfsrevisor delegeren.”. Naar aanleiding van een concreet geval, is de
Raad (17) overgegaan tot een analyse van de draagwijdte van die bepaling en heeft –
op basis van het advies van de Commissie Ethische Zaken – het volgende standpunt
geformuleerd.

Wanneer de handtekening betrekking heeft op een verslag van een commissaris of
een gelijkaardig verslag over de geconsolideerde jaarrekening of over de aan de
ondernemingsraad verstrekte economische en financiële informatie, dienen de
reglementaire bepalingen op restrictieve wijze te worden geïnterpreteerd. Er dient
inderdaad rekening te worden gehouden met de in de wet bepaalde regeling van de
persoonlijke aansprakelijkheid, ook in het geval van revisorenvennootschappen.

In eerste instantie dienen de woorden “zijn bevoegdheid om te tekenen delegeren” te
worden verduidelijkt. In artikel 18 is er geen sprake van het delegeren van
aansprakelijkheid. Inderdaad, de aansprakelijkheid van de commissaris, die zijn
handtekening delegeert, zal daarom niet worden verminderd en ook al is hij verhinderd,
toch blijft hij ten volle de commissaris in functie. Indien de commissaris niet langer
bij machte is om die aansprakelijkheid op te nemen, zal hij er de voorkeur aan geven
ontslag te nemen.

______
(16) IBR, Vademecum, I, 2005, p. 508-510.
(17) IBR, Jaarverslag, 1997, p. 44-46.
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Bijgevolg dient, ingeval van delegatie, de handtekening onder het verslag te worden
voorafgegaan door de formulering “X, bedrijfsrevisor, in afwezigheid van Y,
commissaris” of een vergelijkbare slotzin.

Het delegeren van de ondertekeningsbevoegdheid dient vooraf te worden
geformaliseerd. Wel kunnen binnen een revisorenvennootschap algemene regels
worden uitgewerkt om de delegatie systematisch en op duurzame wijze te organiseren.

De bedrijfsrevisor die aanvaardt om in de plaats van een confrater te ondertekenen, is
niet aansprakelijk voor een opdracht die niet aan hem werd toevertrouwd. Wel
vooronderstelt een professionele benadering dat deze bedrijfsrevisor zich ervan heeft
kunnen vergewissen, vóór hij zijn handtekening plaatst, dat het controleteam van de
verhinderde confrater en de confrater zelf alles hebben gedaan wat nodig was, in
overeenstemming met artikel 16 van het koninklijk besluit van 10 januari 1994
betreffende de plichten van de bedrijfsrevisoren.

Indien de bedrijfsrevisor, aan wie de handtekeningbevoegdheid wordt gedelegeerd,
van oordeel is dat hij volgens zijn beroepsinzicht het verslag, dat hem in naam van
zijn verhinderde confrater wordt voorgelegd, niet kan tekenen, mag hij aan dat verslag
zonder diens toestemming niets veranderen. Er rest hem dan ook nog alleen de
mogelijkheid om de hem toevertrouwde delegatie te weigeren.

Wat betreft de omstandigheden van overmacht waarin eventueel de handtekening
kan worden gedelegeerd, vermelden we vooreerst de afwezigheid, om welke reden
dan ook. Het motief van die afwezigheid hoeft met de overmacht geen verband te
houden. Zo zou bijvoorbeeld een bedrijfsrevisor die zich dient te verplaatsen naar
een verafgelegen land en, terwijl hij zich nog in het buitenland bevindt, wordt gevraagd
om een verslag of enige verklaring dringend te ondertekenen, de uit te voeren controles
kunnen organiseren en zijn goedkeuring verlenen aan een ontwerpverslag vanuit de
plaats waar hij zich bevindt. Ten slotte kan hij een confrater verzoeken de opdracht
formeel te willen afronden door het plaatsen van zijn handtekening, wat immers niet
per fax kan gebeuren.

De Raad is van mening dat dezelfde principes gelden in het kader van bijzondere
opdrachten (inbreng, quasi-inbreng, enz.). Het zou echter onaanvaardbaar zijn te
ondertekenen in naam van een verhinderde confrater, indien deze niet vooraf de
opdracht heeft aanvaard, de grote lijnen voor de tenuitvoerlegging ervan heeft bepaald
en de conclusies heeft beoordeeld, zodat hij daarvoor ook de verantwoordelijkheid
kan opnemen.

Ingeval van handelingsonbekwaamheid ingevolge ziekte, ongeval of om een andere
reden, kan artikel 18 van het koninklijk besluit van 10 januari 1994 wel worden
ingeroepen, ook al kan de bedrijfsrevisor het geheel van de controlewerkzaamheden
niet actief van nabij opvolgen. Wanneer de omstandigheden van de onmogelijkheid
de confrater echter zouden beletten de effectieve verantwoordelijkheid voor de
opdracht op te nemen, zou hij op de eerstkomende algemene vergadering ontslag
dienen te nemen.

Daartegenover staat dat artikel 18 van het koninklijk besluit van 10 januari 1994 niet
kan worden ingeroepen ingeval van schorsing. In dergelijk geval is de revisor inderdaad
niet bekwaam het beroep uit te oefenen. Het is hem voor de ganse duur van de schorsing
uitdrukkelijk verboden om zelf, of via een tussenpersoon, enige beroepshandeling te
stellen.
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1.11. VERSLAG IN GEVAL VAN PLAATSVERVANGING (18)

Bij de benoeming van een commissaris is het mogelijk om, naast een effectieve
commissaris, tevens een plaatsvervangende bedrijfsrevisor aan te duiden, die in vooraf
omschreven omstandigheden de taak van commissaris zal waarnemen in de plaats
van de effectieve commissaris.

Overeenkomstig de voorbereidende werkzaamheden (Parl. St. Kamer, 1982-83, nr.
525/35, p. 32) van de wet van 21 februari 1985 tot hervorming van het
bedrijfsrevisoraat (B.S. 28 februari 1985) dient gerefereerd te worden aan de door de
statuten voorgeschreven regeling om uit te maken wanneer de plaatsvervanger in
functie treedt.

De vraag die zich stelt, is te weten (19) hoe de verslaggeving dient te verlopen in het
geval de plaatsvervangende commissaris gedurende een bepaalde periode
daadwerkelijk de functie van commissaris waarneemt. Het is noodzakelijk dat zowel
de effectieve commissaris als de plaatsvervangende commissaris een verslag opstellen,
waarin zij aan de algemene vergadering rekenschap geven omtrent het vervullen van
hun opdracht gedurende de periode dat zij in functie waren. Op basis hiervan zullen
zij kwijting kunnen krijgen.

Aangezien geen van beide betrokken revisoren de mogelijkheid heeft gehad om
gedurende de volledige periode alle controlewerkzaamheden uit te voeren, kunnen
de revisoren in principe niet verplicht worden om slechts één controleverslag over de
jaarrekening op te maken en te ondertekenen. Degene die effectief in functie is ter
gelegenheid van de algemene vergadering, heeft de taak om aan die algemene
vergadering verslag over de jaarrekening uit te brengen. Het is toch aangewezen dat
de twee confraters samenwerken. Verder kan degene die het controleverslag
ondertekent, zich baseren op de werkzaamheden van zijn confrater (20).

De Juridische Commissie voegt er ten slotte nog aan toe dat in bepaalde
omstandigheden een enig verslag, ondertekend door de beide revisoren, aanvaardbaar
kan zijn (21).

1.12. WIJZIGING VAN DE JAARREKENING NA DE ONDERTEKENING VAN
HET COMMISSARISVERSLAG (22)

Aan de Raad werd de vraag voorgelegd (23) naar de houding die de bedrijfsrevisor
dient aan te nemen wanneer een vennootschap de boekhoudkundige en financiële
gegevens wijzigt op basis waarvan hij zijn verslag heeft opgesteld.

Er dient een onderscheid te worden gemaakt naargelang de wijziging voortvloeit uit
een beslissing van een bestuursorgaan van de vennootschap (de raad van bestuur of
de zaakvoerder) of uit een beslissing genomen door de algemene vergadering. In het
eerste geval zal het gaan om een interpretatie van de wettelijke regels m.b.t. de
voorlichting van de algemene vergadering. In het tweede geval gaat het om de
______
(18) IBR, Vademecum, I, 2005, p. 510-511.
(19) IBR, Jaarverslag, 1994, p. 207-208.
(20) Cf. IBR, Controleaanbeveling “Gebruik van de werkzaamheden van een andere revisor” (4 maart
1988), Vademecum, II, Wetgeving en beroepsnormen, Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 2005, p. 518-525.
(21) Cf. IBR, Vademecum, I, 2005, Deel 2, Hoofdstuk 2 Professionele vennootschappen van bedrijfsrevisoren
met rechtspersoonlijkheid, punt 5.6 Plaatsvervanger, p. 87.
(22) IBR, Vademecum, I, 2005, p. 504-507.
(23) IBR, Jaarverslag, 1985, p. 53-55.
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informatie van het maatschappelijk verkeer door de wettelijke openbaarmaking
(neerlegging en publicatie).

1.12.1.Wijziging door het bestuursorgaan

Luidens artikel 143 van het Wetboek van vennootschappen (24), dient het bestuursorgaan
van een vennootschap, ten minste één maand vóór het verslag volgens dit wetboek
dient te worden voorgelegd (één maand vóór de gewone algemene vergadering), aan
de commissaris de jaarrekening en het jaarverslag te overhandigen. Over deze stukken
dient de commissaris verslag uit te brengen en wel zo dat alle bescheiden en verslagen
ten zetel van de vennootschap ter beschikking zijn van de vennoten ten minste vijftien
dagen vóór de algemene vergadering (art. 553 W. Venn.).

De jaarrekening en het jaarverslag zouden in uitzonderlijke gevallen kunnen worden
gewijzigd meer dan 15 dagen vóór de algemene vergadering. Deze wijziging zou niet
mogen tot stand komen zonder dat de commissaris hiervan in kennis wordt gesteld.
In dat geval zou het verslag van de commissaris met de wijziging rekening dienen te
houden. Desgevallend kan ook een nieuw verslag worden opgesteld. Het is mogelijk
dat aldus van materieel belang zijnde problemen zouden ontstaan voor het naleven
van de termijn binnen dewelke de commissaris zijn verslag dient neer te leggen.
Indien de termijn niet kan worden nageleefd, zou de commissaris dit in zijn verslag
dienen te verantwoorden.

Zou de oplossing anders zijn indien het bestuursorgaan zijn beslissing neemt minder
dan 15 dagen vóór de algemene vergadering? Deze vraag dienen we ontkennend te
beantwoorden. Het is inderdaad onaanvaardbaar dat een controleverslag betrekking
zou hebben op stukken die verschillen van die welke aan de goedkeuring van de
vergadering worden voorgelegd. Indien het voor de commissaris onmogelijk is om
zijn oordeel over de gewijzigde rekeningen te geven of over hun overeenstemming
met de jaarrekening wegens de wettelijke termijnen die niet zijn nageleefd, rest hem
maar één oplossing, namelijk een terdege verantwoorde onthoudende verklaring over
te maken.

Het is niet de taak van de commissaris om te oordelen of de algemene vergadering
rechtsgeldig is gehouden. Deze kan beslissen op een latere datum bijeen te komen
om de vennoten de kans te bieden om zich behoorlijk te informeren. In bepaalde
vennootschappen heeft het bestuursorgaan ook het recht de beslissing inzake de
goedkeuring van de jaarrekening met drie weken uit te stellen (art. 555 W. Venn.).

Indien de jaarrekening wordt gewijzigd ingevolge het uitstellen van de algemene
vergadering, zal de commissaris ook een nieuw verslag dienen op te stellen dat
afgestemd is op de jaarrekening zoals die aan de beraadslaging van de tweede algemene
vergadering wordt voorgelegd.

1.12.2.Wijziging door de algemene vergadering

Luidens de artikelen 554 en 555 van het Wetboek van vennootschappen bespreekt de
algemene vergadering de jaarrekening, keurt deze goed en heeft het recht om deze,
na een verdaging, definitief vast te stellen. Een eerste vraag die we dienen te stellen is
– buiten het geval van verdaging – of de algemene vergadering het recht heeft de
balans goed te keuren in een vorm die verschilt van die welke haar door het
bestuursorgaan wordt voorgelegd.
______
(24) Bepaling gemeenschappelijk aan de rechtspersonen geregeld in het Wetboek van vennootschappen.
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Het antwoord op deze vraag is niet eenvoudig:

Laat ons twee hypotheses van elkaar onderscheiden:

- De balans wordt aan de algemene vergadering voorgelegd rekening houdend met
een voorstel tot winstverdeling uitgaande van het bestuursorgaan. In deze hypothese
heeft de vergadering zeker het recht de verdeling te wijzigen met de gevolgen die
hieruit voortvloeien t.a.v. de voorstelling van de jaarrekening.

- Daartegenover kan de vraag worden gesteld of de algemene vergadering het recht
heeft om de waarderingsregels te wijzigen zoals die door het bestuursorgaan zijn
vastgesteld, krachtens de bevoegdheid die hem wordt verleend op grond van artikel
28, § 1 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek
van vennootschappen (B.S. 6 februari 2001). De Raad van het IBR neemt geen
standpunt in t.a.v. het juridische aspect, maar heeft nagegaan welke de gevolgen
kunnen zijn van een dergelijke beslissing genomen door de algemene vergadering.

Het verslag van de commissaris dient te worden neergelegd en samen met de
jaarrekening door de Balanscentrale te worden gepubliceerd (art. 98, 100, 101, 102
en 103 W. Venn.). Daarnaast worden in de artikelen 104 en 105 van het Wetboek van
vennootschappen ook bepalingen opgenomen t.a.v. andere vormen van verspreiding
op vrijwillige basis. Het betreft hier voornamelijk de informatie ten behoeve van
derden.

Zou het mogelijk zijn dat het controleverslag niet helemaal overeenstemt met de
gepubliceerde jaarrekening, of dient de mogelijkheid te bestaan dat er een nieuwe
versie van het verslag wordt gemaakt die dan niet voorafgaandelijk aan de algemene
vergadering wordt voorgelegd?

Beide voorstellen lijken al even onaanvaardbaar. In het eerste geval worden derden
niet op gepaste wijze voorgelicht. In het tweede geval zou de commissaris het Wetboek
van vennootschappen naast zich neerleggen. De Raad pleit dan ook voor het volgende
alternatief:

- ofwel kan de commissaris zich onmiddellijk uitspreken over de voorgestelde
wijziging. Hij vraagt dan dat zijn verklaring wordt opgenomen in de notulen van
de algemene vergadering en dat een uittreksel van de notulen wordt gevoegd bij
zijn verslag dat voor publicatie bestemd is (dit zou kunnen gebeuren indien de
vergadering het advies van de commissaris zou volgen, mocht het voorwerp van
een voorbehoud opgenomen in zijn verslag worden opgeheven);

- ofwel kan de commissaris zich niet uitspreken over de gewijzigde versie van de
jaarrekening. Hij laat dan nota nemen van zijn onthoudende verklaring in de notulen
van de algemene vergadering met het verzoek deze verklaring samen met zijn
verslag te publiceren.

In beide voormelde gevallen is het gebruikelijk dat de commissaris zijn standpunt
aan de vennootschap schriftelijk mededeelt.

1.13. BEKENDMAKING VAN HET COMMISSARISVERSLAG

Het artikel 100 van het Wetboek van vennootschappen legt de vennootschappen de
verplichting op om bij de (Balanscentrale van de) Nationale Bank van België (NBB),
tegelijk met de jaarrekening, het commissarisverslag neer te leggen. Overeenkomstig
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artikel 103 van het Wetboek van vennootschappen verschaft de NBB aan de griffies
van de rechtbanken van koophandel een afschrift van de neergelegde stukken.

Verder voorziet artikel 104 van het Wetboek van vennootschappen in specifieke
bepalingen voor de vrijwillige openbaarmaking van de jaarrekening, bijvoorbeeld in
een commerciële brochure:

“Wanneer een vennootschap naast de bij de artikelen 98 en 100 voorgeschreven
openbaarmaking, haar jaarrekening en jaarverslag in hun geheel op een andere wijze
verspreidt, moeten zij worden weergegeven in de vorm en met de inhoud van de
documenten die het voorwerp hebben uitgemaakt van het verslag van de
commissarissen. Zij moeten vergezeld gaan van de tekst van dit verslag. Hebben de
commissarissen omtrent de jaarrekening een goedkeurende verklaring zonder
voorbehoud afgegeven, dan mag de tekst van hun verslag worden vervangen door
hun verklaring.”

Verder verduidelijkt artikel 105 van het Wetboek van vennootschappen:

“Onverminderd de openbaarmaking vereist door de artikelen 98 en 100, kunnen
vennootschappen ook een verkorte versie van hun jaarrekening verspreiden, voor
zover deze geen vertekend beeld geeft van het vermogen, van de financiële positie en
van de resultaten van de vennootschap. In dat geval wordt vermeld dat het om een
verkorte versie gaat en wordt verwezen naar de openbaarmaking verricht volgens
wettelijk voorschrift. Wanneer de jaarrekening nog niet is neergelegd, wordt hiervan
melding gemaakt. Deze verkorte versie mag niet vergezeld gaan van het verslag noch
van de goedkeurende verklaring van de commissarissen. Er moet evenwel worden
vermeld of een verklaring zonder voorbehoud, een verklaring met voorbehoud of een
afkeurende verklaring werd gegeven, dan wel of de commissarissen geen oordeel
hebben kunnen uitspreken. Ook moet desgevallend worden vermeld of de
commissarissen in hun verslag in het bijzonder de aandacht hebben gevestigd op
bepaalde aangelegenheden, ongeacht of al dan niet een voorbehoud werd
geformuleerd in de verklaring.”

Overeenkomstig artikel 120 van het Wetboek van vennootschappen, zijn dezelfde
principes van toepassing op de geconsolideerde jaarrekening:

“De geconsolideerde jaarrekening en het verslag over de geconsolideerde
jaarrekening worden ter beschikking gesteld van de vennoten van de consoliderende
vennootschap onder dezelfde voorwaarden en binnen dezelfde termijnen als de
jaarrekening. Deze stukken worden aan de algemene vergadering meegedeeld en
binnen dezelfde termijn als de jaarrekening openbaar gemaakt.

Van het eerste lid kan worden afgeweken wanneer de geconsolideerde jaarrekening
wordt afgesloten op een ander tijdstip dan de jaarrekening van de consoliderende
vennootschap om rekening te houden met de balansdatum van de meeste of van de
belangrijkste van de in de consolidatie opgenomen vennootschappen. In dat geval
moeten de geconsolideerde jaarrekening en de geconsolideerde verslagen uiterlijk
zeven maanden na afsluitingsdatum ter beschikking worden gesteld van de vennoten
en openbaar gemaakt.”.

Wanneer de (geconsolideerde) jaarrekening, alsook het commissarisverslag het
voorwerp uitmaken van een openbaarmaking, wordt, overeenkomstig paragraaf 3.17.
van de Algemene controlenormen, de commissaris aanbevolen na te gaan of de
publicatie van deze jaarrekening overeenstemt met de jaarrekening die door het
bestuursorgaan werd vastgesteld en door de commissaris werd gecontroleerd. De
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controleaanbeveling “Controle van de vormvereisten in verband met de vaststelling,
de goedkeuring en de bekendmaking van de jaarrekening en de geconsolideerde
jaarrekening” (6 september 1996), behandelt deze aangelegenheid.





HOOFDSTUK 2

COMMENTAAR
BIJ HET COMMISSARISVERSLAG
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2.1. ALGEMEEN

In dit hoofdstuk zal de structuur van het commissarisverslag in twee delen worden
toegelicht, zodat de commissaris ten volle kennis verkrijgt over de tekst die hij in zijn
verslag over de jaarrekening dient op te nemen. Mutatis mutandis geldt deze bespreking
tevens voor het commissarisverslag over de (geconsolideerde) jaarrekening, hoewel
hoofdstuk 2 hier niet expliciet naar verwijst.

Reeds in 1997 heeft het Instituut der Bedrijfsrevisoren in zijn Algemene
controlenormen het onderscheid gemaakt tussen het eerste en het tweede deel van het
commissarisverslag. De Raad van het IBR heeft echter voor het eerst eind 2006 beslist
om dit onderscheid ook expressis verbis toe te lichten in de inleidende paragraaf die
aan deze beide delen voorafgaat.

Verder wordt, in navolging van de evolutie op internationaal vlak in ISA 700, de
nodige aandacht besteed aan het verschil tussen:

- de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van een gecontroleerde entiteit
inzake het opstellen van de jaarrekening, het opstellen en de inhoud van het
jaarverslag alsmede het naleven door de vennootschap van het Wetboek van
vennootschappen en van de statuten;

- de verantwoordelijkheid van de commissaris om een oordeel tot uitdrukking te
brengen over het getrouw beeld van de jaarrekening.

Tevens wordt uitgeweid over de bijkomende “vermeldingen” die in het tweede deel
van het commissarisverslag moeten worden opgenomen in overeenstemming met de
wet van 13 januari 2006 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen.

2.2. COMMENTAAR BIJ HET COMMISSARISVERSLAG OVER DE
JAARREKENING

“VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE ALGEMENE VERGADERING
DER AANDEELHOUDERS (VENNOTEN) VAN DE VENNOOTSCHAP ____
over DE JAARREKENING OVER HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP
__ ________ 200_”

“Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij u verslag uit
in het kader van het mandaat van commissaris (in voorkomend geval: van
bedrijfsrevisor aangesteld door de voorzitter van de rechtbank van koophandel).
Dit verslag omvat ons oordeel over het getrouw beeld van de jaarrekening evenals
de vereiste bijkomende vermeldingen (en inlichtingen).”

Bij aanvang van het commissarisverslag wordt de lezer eraan herinnerd dat het
commissarisverslag uit twee delen bestaat, zijnde het eerste deel inzake de certificering
van het getrouw beeld van de jaarrekening, en het tweede deel inzake de bijkomende
vermeldingen en inlichtingen.

“Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd van de jaarrekening over het boekjaar (in
voorkomend geval: van __ maanden) afgesloten op __ ________ 200_, opgesteld
op basis van het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel,
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met een balanstotaal van € __________ en waarvan de resultatenrekening afsluit
met een winst (verlies) van het boekjaar van € __________.

Het opstellen van de jaarrekening valt onder de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het opzetten,
implementeren en in stand houden van een interne controle met betrekking tot het
opstellen en de getrouwe weergave van de jaarrekening die geen afwijkingen van
materieel belang, als gevolg van fraude of van het maken van fouten, bevat; het
kiezen en toepassen van geschikte waarderingsregels; en het maken van
boekhoudkundige ramingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.

Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze jaarrekening tot uitdrukking
te brengen op basis van onze controle. Wij hebben onze controle uitgevoerd
overeenkomstig de wettelijke bepalingen en volgens de in België geldende
controlenormen, zoals uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze
controlenormen vereisen dat onze controle zo wordt georganiseerd en uitgevoerd
dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen
afwijkingen van materieel belang, als gevolg van fraude of van het maken van
fouten, bevat.”

De titel gaat vooraf aan het eerste deel van het commissarisverslag. Hij verduidelijkt
het type van commissarisverslag (cf. oordeelsparagraaf). Zoals in het verleden, bestaan
er in principe vier types van controleverklaringen: de verklaring met of zonder
voorbehoud, de onthoudende verklaring en de afkeurende verklaring. Het eerste deel
van een verklaring met of zonder voorbehoud kan worden aangevuld met een
toelichtende paragraaf, waarbij een onzekerheid die duidelijk wordt onderkend in de
jaarrekening of in het jaarverslag (25) is aangeduid, wordt onderstreept. In tweede
instantie wordt van een toelichtende paragraaf gebruik gemaakt wanneer de entiteit
te kampen heeft met aangelegenheden die de continuïteit van de entiteit in het gedrang
kunnen brengen. Het bestaan van een toelichtende paragraaf wordt vermeld in de
titel van de controleverklaring.

De gecontroleerde jaarrekening wordt duidelijk onderkend via het vermelden van
drie fundamentele parameters: de afsluitdatum, het balanstotaal en het resultaat van
het boekjaar (rubriek XI van de resultatenrekening). Deze onderkenning zal luiden in
euro, gegeven het feit dat in het algemeen de jaarrekening in euro aan de algemene
vergadering wordt voorgesteld en bovendien, vanaf 1 april 2007, luidend in euro
moet worden neergelegd bij de Nationale Bank van België. De geconsolideerde
jaarrekening zal luiden, onderkend in het commissarisverslag, in duizenden euro dan
wel in miljoenen euro, afhankelijk van de presentatie daarvan.

Wanneer op basis van artikel 14 van de wet van 17 juli 1975 (26) aan de entiteit wordt
toegestaan af te wijken van de gebruikelijke boekhoudregels wordt de verwijzing
naar het van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel als volgt: “(…) op
basis van het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en/of
de toelating van de Minister d.d. (datum) inzake ________ zoals vermeld in de
toelichting”.
______
(25) Cf. IBR, Algemene controlenormen, par. 3.6.1.
(26) “De Minister van Economische Zaken kan in bijzondere gevallen, na een met redenen omkleed advies
van de in artikel 13 vermelde Commissie, toestaan dat wordt afgeweken van de regels vastgesteld op
grond van artikel 4, zesde lid, van artikel 9, § 2, en de artikelen 10 en 11. Deze bevoegdheid wordt op
dezelfde wijze door de Minister van Middenstand uitgeoefend ten aanzien van de vennootschappen en
andere ondernemingen die als klein kunnen worden beschouwd in de zin van het Wetboek van
vennootschappen. De Commissie wordt in kennis gesteld van het besluit van de Minister.” (art. 14 van de
wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen)
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Bovendien worden de verantwoordelijkheden verduidelijkt.

Enerzijds behoort het opstellen van de jaarrekening tot de exclusieve bevoegdheid
van het bestuursorgaan van de entiteit. Anders gesteld: het bestuursorgaan van de
entiteit dient aan de externe stakeholder een redelijke mate van zekerheid te bieden
(to provide assurance) dat de jaarrekening geen van materieel belang zijnde
afwijkingen bevat. Derhalve vervult de entiteit zelf een primordiale rol in het
verschaffen van de nodige informatie binnen de ketting van financiële verslaggeving
(financial reporting chain).

Anderzijds is het de taak van de commissaris om naar aanleiding van de uitvoering
van zijn controlewerkzaamheden een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen
(to obtain reasonable assurance) dat de jaarrekening vrij is van afwijkingen van
materieel belang. Derhalve vervult de commissaris een secundaire rol in de ketting
van financiële verslaggeving, zonder evenwel een absolute garantie (100 % zekerheid)
hieromtrent te kunnen bieden. De verklaring over het getrouw beeld van de
jaarrekening staat niet gelijk met het verstrekken van een “certificaat van echtheid”.
De commissaris zal echter, in het kader van een set van controlestandaarden, zijn
controlewerkzaamheden zodanig plannen en uitvoeren dat het controlerisico (audit
risk) tot een aanvaardbaar lage waarde wordt teruggebracht. Hierdoor zal hij, zij het
in tweede orde, een bijdrage leveren tot het verhoogde vertrouwen dat in de financiële
verslaggeving wordt gesteld.

“Overeenkomstig voornoemde controlenormen hebben wij rekening gehouden met
de administratieve en boekhoudkundige organisatie van de vennootschap, alsook
met haar procedures van interne controle. Wij hebben van de verantwoordelijken
en van het bestuursorgaan van de vennootschap de voor onze controles vereiste
ophelderingen en inlichtingen verkregen. Wij hebben op basis van steekproeven de
verantwoording onderzocht van de bedragen opgenomen in de jaarrekening. Wij
hebben de gegrondheid van de waarderingsregels, de redelijkheid van de
betekenisvolle boekhoudkundige ramingen gemaakt door de vennootschap, alsook
de voorstelling van de jaarrekening als geheel beoordeeld. Wij zijn van mening dat
deze werkzaamheden een redelijke basis vormen voor het uitbrengen van ons
oordeel.”

De commissaris is ertoe gehouden de controlestandaarden na te leven. Deze
standaarden, in België momenteel “controlenormen” (“normes de révision”) genoemd,
worden uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren in toepassing van de
wet van 22 juli 1953.

De controle van financiële overzichten is maar mogelijk in het kader van een
administratieve organisatie (accounting system), die de nodige garanties biedt, met
name op het vlak van de interne controle (internal control), wat in de toekomst “interne
beheersing” zal worden genoemd. Indien er zich tekortkomingen voordoen in deze
interne controle, zal de commissaris hiermee rekening houden door, indien mogelijk,
alternatieve controles uit te voeren. Wanneer de organisatie daarentegen volstrekt
onvoldoende is om een daadwerkelijke controle toe te laten, zal hij zich moeten
onthouden om een oordeel tot uitdrukking te brengen. Indien de commissaris geen
medewerking heeft gekregen van de verantwoordelijken en van het bestuursorgaan,
zoals de wet het oplegt, maakt hij hiervan uitdrukkelijk melding; dit zou overigens
ook de weg kunnen openen voor strafrechterlijke vervolging van degenen die de
controle verhinderen.

De controlewerkzaamheden zijn niet allesomvattend of volledig. Er wordt gewerkt
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met steekproeven. De commissaris organiseert zijn steekproeftrekkingen in functie
van zijn kennis van de entiteit en van de risico-onderkenning en -inschatting, in het
bijzonder rekening houdend met de kwaliteit van de administratieve organisatie.

De commissaris zal nagaan of de waarderingsregels die het bestuursorgaan van de
entiteit heeft vastgelegd, worden nageleefd; hij zal zich ervan vergewissen of deze
regels gewijzigd zijn, of - indien dit het geval was – van de mate waarin gepaste
informatie in dit verband werd verstrekt. Verder zal hij bijzondere aandacht besteden
aan alles wat een beoordeling vanwege het bestuursorgaan inhoudt, aangezien het op
dit niveau is dat de voornaamste inschattingsfouten kunnen gebeuren. Dit kan
bijvoorbeeld het geval zijn bij waardeverminderingen of voorzieningen voor risico’s
en kosten.

Wanneer de commissaris niet de controles heeft kunnen uitvoeren die hij noodzakelijk
acht, dient hij dit op duidelijke wijze in zijn verslag te melden. Een dergelijke beperking
in de uitvoering van zijn controle (scope limitation) kan, afhankelijk van het geval in
kwestie, leiden tot hetzij het tot uitdrukking brengen van een voorbehoud, hetzij tot
een onthoudende verklaring.

“Naar ons oordeel geeft de jaarrekening afgesloten op __ ________ 200_ een
getrouw beeld van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de
vennootschap, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.”

De laatste paragraaf van het eerste deel van het verslag is de oordeelsparagraaf. In
deze paragraaf wordt een oordeel tot uitdrukking gebracht door de commissaris. Dit
oordeel betreft de getrouwheid van de jaarrekening, en heeft derhalve geenzins te
maken met het verstrekken van een certificaat van echtheid of van absolute juistheid.
De commissaris is tot een bepaalde overtuiging gekomen en deelt deze mee aan de
lezer van zijn verslag. Eens te meer wordt herinnerd aan het feit dat het getrouw
beeld enkel kan worden begrepen met een verwijzing naar het van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel, waarnaar hogerop in het commissarisverslag wordt
verwezen. Zoals hierboven vermeld, kan worden verwezen naar de toelating om af te
wijken van de gebruikelijke boekhoudregels (27).

Wanneer zich een voorbehoud opdringt, is de commissaris ertoe gehouden dit
voorbehoud te motiveren in een afzonderlijke paragraaf die de oordeelsparagraaf
voorafgaat. De motivering is bedoeld om de aard van het voorbehoud en de invloed
ervan op de jaarrekening toe te lichten. In dat geval zal de oordeelsparagraaf gewoonlijk
als volgt worden geformuleerd:

“Naar ons oordeel, onder voorbehoud van het effect op de jaarrekening van hetgeen
in voorgaande paragraaf is vermeld, geeft de jaarrekening afgesloten op __
________ 200_een getrouw beeld van het vermogen, de financiële toestand en de
resultaten van de vennootschap in overeenstemming met het in België van toepassing
zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.”

Indien de controlebevindingen leiden tot een grondig meningsverschil tussen de leiding
en de commissaris en indien deze laatste van oordeel is dat de jaarrekening geen
getrouw beeld geeft in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel, zal het verslag een zogenaamde “afkeurende

______
(27) “(…) op basis van het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en/of de toelating
van de Minister d.d. (datum) inzake ________ zoals vermeld in de toelichting”.
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verklaring” bevatten. Deze verklaring moet duidelijk worden gemotiveerd in een
paragraaf die de oordeelsparagraaf voorafgevat. In dit geval zal de oordeelsparagraaf
als volgt worden geformuleerd:

“Naar ons oordeel rekening houdend met hetgeen in de voorgaande paragraaf is
vermeld, geeft de jaarrekening afgesloten op _______ 200__ geen getrouw beeld
van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de vennootschap in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel.”

Ten slotte, wanneer een geheel van ernstige onzekerheden de uitoefening van de
controle of de inhoud van de jaarrekening bedreigen, kan de situatie zich voordoen
dat de commissaris zich in de onmogelijkheid bevindt om te beslissen in welke mate
hij vertrouwen kan hebben in de jaarrekening. In deze gevallen heeft hij geen andere
keuze dan zich te onthouden. Dit zal gebeuren gebruik makend van de volgende
bewoordingen:

“Rekening houdend met de aanzienlijke onzekerheden, zoals in voorgaande
paragraaf omschreven, brengen wij geen oordeel tot uitdrukking over het feit of de
jaarrekening, afgesloten op _______ 200__ een getrouw beeld geeft van het
vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de vennootschap in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel.”

Toelichtende paragraaf

De toelichtende paragraaf is o.a. belangrijk voor de verklaring over de jaarrekening
van entiteiten in moeilijkheden.

De commissaris die twijfels heeft omtrent een aspect van de jaarrekening moet alles
in het werk stellen om deze onzekerheid op te heffen. Nochtans kan er in bepaalde
gevallen geen antwoord worden gevonden, en kunnen de bestuurders gelijksoortige
twijfels hebben. Dit zal hoofdzakelijk het geval zijn wanneer de continuïteit bedreigd
wordt door financiële moeilijkheden. In dit geval hebben de bestuurders de verplichting
om hieromtrent een verantwoording op te nemen in het jaarverslag. Deze verplichting
vloeit voort uit de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen (art. 96, 3° W.
Venn.). In specifieke gevallen, zal de commissaris geen voorbehoud tot uitdrukking
brengen o.a. wanneer de informatie op correcte wijze is verstrekt. Daarentegen zal
hij de aandacht van de lezer vestigen op de commentaar van het bestuursorgaan
betreffende de financiële situatie van de vennootschap.

“Bijkomende vermeldingen (en inlichtingen)

Het opstellen en de inhoud van het jaarverslag, alsook het naleven door de
vennootschap van het Wetboek van vennootschappen en van de statuten, vallen
onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.

Het is onze verantwoordelijkheid om in ons verslag de volgende bijkomende
vermeldingen (en inlichtingen) op te nemen die niet van aard zijn om de draagwijdte
van onze verklaring over de jaarrekening te wijzigen:

- Het jaarverslag behandelt de door de wet vereiste inlichtingen en stemt overeen
met de jaarrekening. Wij kunnen ons echter niet uitspreken over de beschrijving
van de voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee de vennootschap wordt
geconfronteerd, alsook van haar positie, haar voorzienbare evolutie of de
aanmerkelijke invloed van bepaalde feiten op haar toekomstige ontwikkeling.
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Wij kunnen evenwel bevestigen dat de verstrekte gegevens geen onmiskenbare
inconsistenties vertonen met de informatie waarover wij beschikken in het kader
van ons mandaat.

- Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding
gevoerd overeenkomstig de in België van toepassing zijnde wettelijke en
bestuursrechtelijke voorschriften.

- Wij dienen u geen verrichtingen of beslissingen mede te delen die in overtreding
met de statuten of het Wetboek van vennootschappen zijn gedaan of genomen.
(In voorkomend geval: behalve …<*>) De verwerking van het resultaat die aan
de algemene vergadering wordt voorgesteld, stemt overeen met de wettelijke en
statutaire bepalingen.”

Het verslag wordt aangevuld met een aantal vermeldingen en, in voorkomend
geval, inlichtingen die niet van aard zijn om de draagwijdte van de
oordeelsparagraaf (cf. eerste deel van het commissarisverslag) te wijzigen.

- “In voorkomend geval: Tijdens het boekjaar werd een interimdividend uitgekeerd
waarover wij het hierbijgaande verslag hebben opgesteld, overeenkomstig de
wettelijke vereisten.

- In voorkomend geval: Overeenkomstig artikel 523 (of 524ter) van het Wetboek
van vennootschappen dienen wij tevens verslag uit te brengen over de
hiernavolgende verrichtingen die hebben plaatsgevonden sinds de laatste gewone
algemene vergadering: (beschrijving).”

Het tweede deel van het verslag kan, in functie van de omstandigheden, eveneens
andere inlichtingen bevatten. Wij vermelden als belangrijkste voorbeeld:

“Zoals vermeld in de toelichting bij de jaarrekening zijn de waarderingsregels die
zijn toegepast bij het opstellen van de jaarrekening, gewijzigd tegenover het
voorgaande boekjaar (...).”

Wanneer het tweede deel van het verslag uitsluitend de door het Wetboek van
vennootschappen vereiste vermeldingen beoogt (cf. supra, punt 1.5.), zelfs vergezeld
van een niet “gestandaardiseerde” commentaar van de commissaris, rekening houdend
met de specifieke omstandigheden, worden de bewoordingen en “inlichtingen”
weggelaten.

<*> bijvoorbeeld: … dat de jaarrekening niet ter goedkeuring werd voorgelegd binnen
de wettelijke en statutaire termijnen, hetgeen wij hebben medegedeeld in ons verslag
van niet-bevinding van __ ________ 200_.

2.3. COMMENTAAR BIJ HET COMMISSARISVERSLAG OVER DE
GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

Het voorbeeld van commissarisverslag is zowel van toepassing op de jaarrekening
als op de geconsolideerde jaarrekening.

Wij wijzen erop dat de geconsolideerde jaarrekening van vennootschappen kan
opgesteld zijn in overeenstemming hetzij met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel, hetzij met de International Financial Reporting
Standards zoals goedgekeurd binnen de Europese Unie. In dit laatste geval worden
de bewoordingen aangepast.
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Het merendeel van de vermeldingen, die specifiek zijn voor het tweede deel van het
commissarisverslag over de jaarrekening, zullen zonder voorwerp zijn bij het
commissarisverslag over de geconsolideerde jaarrekening. Enkel de bijkomende
vermelding inzake het jaarverslag is vereist na het oordeel over het getrouw beeld
van de geconsolideerde jaarrekening. In laatstgenoemde geval laten de controlenormen
toe om de titel van het tweede deel weg te laten.





HOOFDSTUK 3

VOORBEELDEN
VAN COMMISSARISVERSLAGEN
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WAARSCHUWING

In dit hoofdstuk worden voorbeelden van commissarisverslagen voorgesteld die
aangepast zijn aan de verschillende omstandigheden waarmee de commissarissen
vaak worden geconfronteerd. De voorbeelden van commissarisverslagen worden enkel
en alleen voor illustratieve doeleinden verstrekt. Het is onmogelijk alle feiten te
beschrijven waarmee de commissaris bij het opstellen van zijn verslag rekening zal
moeten houden. De commissarissen zullen een beroep moeten doen op hun
professionele oordeelsvorming om te bepalen welk oordeel tot uitdrukking dient te
worden gebracht, rekening houdend met de specifieke omstandigheden van de
betrokken entiteit, alsmede welke bijkomende vermeldingen in het tweede deel van
hun verslag moeten worden opgenomen.
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INLEIDING

De voorbeelden zijn onderverdeeld in vijf onderafdelingen:

3.1. Moeilijkheden bij de uitvoering van de controlewerkzaamheden
3.2. Meningsverschil over de inhoud van de jaarrekening
3.3. Belangrijke onzekerheid (niet omtrent de continuïteit)
3.4. Aangelegenheden met betrekking tot de continuïteit
3.5. Aanpassingen aangebracht aan de inhoud van het tweede deel van het

commissarisverslag

De voorbeelden van commissarisverslagen bevatten bepaalde commentaren die nuttig
zijn voor een goed begrip ervan. Deze voorbeelden werden opgesteld overeenkomstig
artikel 144 van het Wetboek van vennootschappen en maken derhalve
commissarisverslagen uit over de jaarrekening. Het aanpassen van deze voorbeelden
door de commissaris is noodzakelijk wanneer de situatie dit vereist bijvoorbeeld in
het geval de commissaris een verslag moet opstellen over de geconsolideerde
jaarrekening. De gestandaardiseerde gedeelten van de verslagen verwijzen naar de
verslagen zonder voorbehoud, opgenomen in hoofdstuk 4.

In de onderafdelingen 3.1. tot 3.4. bevatten de voorbeelden niet het tweede deel van
het commissarisverslag. Voor zover de commissaris een oordeel, anders dan een
oordeel zonder voorbehoud, tot uitdrukking brengt, zal het tweede deel steeds worden
aangepast en is het aangewezen om naar onderafdeling 3.5. te verwijzen. In zeer
specifieke voorbeelden wordt soms voorgesteld om het tweede deel aan te passen
gelijktijdig met het voorbeeld dat betrekking heeft op het eerste deel. De onderafdeling
3.5. behandelt eveneens aspecten die specifiek zijn aan het tweede deel.

Ten slotte verwijzen alle modelverslagen naar de functie van commissaris aangezien
deze situatie het meest voorkomt. De omstandigheden voorzien in artikel 131 van het
Wetboek van vennootschappen (benoeming door de voorzitter van de rechtbank van
koophandel) worden hierna dus niet vermeld.

Wanneer de commissaris overweegt om een oordeel anders dan een oordeel zonder
voorbehoud tot uitdrukking te brengen, is het een absolute vereiste dat hij het
bestuursorgaan van de entiteit zo snel mogelijk, alsmede voorafgaand aan de
ondertekening en aan de afgifte van zijn verslag, inlicht teneinde enerzijds te vermijden
dat een slechte interpretatie en voorstelling van zijn verslag door hemzelf de entiteit
of derden zou kunnen benadelen en anderzijds het bestuursorgaan toe te laten correcties
te overwegen om zo tegemoet te komen aan de bemerkingen van de commissaris.
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3.1. MOEILIJKHEDEN BIJ DE UITVOERING VAN DE CONTROLE-
WERKZAAMHEDEN

3.1.1. Eerste jaar van de controlewerkzaamheden bij een voor het eerst
gecontroleerde entiteit – Verslag over de jaarrekening zonder voorbehoud /
Onthoudende verklaring over de resultatenrekening van het boekjaar en
de vergelijkende cijfers

Opmerkingen

1. Overeenkomstig artikel 83 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001, bevat
de jaarrekening de cijfers inzake het boekjaar evenals die van het voorgaande
boekjaar. Wanneer de cijfers niet vergelijkbaar zijn, moeten ze worden aangepast.
Worden de cijfers van het voorgaande boekjaar niet aangepast, dan moet de
toelichting de nodige gegevens bevatten (art. 83, tweede lid K.B. van 30 januari
2001). Wanneer elementen die betrekking hebben op voorgaande boekjaren de
resultaten van het boekjaar dat wordt gecontroleerd op significante wijze
beïnvloeden, zal daarvan tevens melding in de toelichting moeten worden gemaakt
(art. 33 K.B. van 30 januari 2001). Ter herinnering kunnen we melden dat de
commissaris niet als wettelijke opdracht heeft de jaarrekening van het voorgaande
boekjaar te controleren.

2. Bovendien bepaalt paragraaf 3.4.4. van de Algemene controlenormen uitdrukkelijk
dat, wanneer de (geconsolideerde) jaarrekening cijfergegevens vermeldt met
betrekking tot het voorgaand boekjaar, de verklaring de vergelijkende cijfers
bestrijkt tenzij de commissaris uitdrukkelijk het tegendeel bevestigt.

3. Het eerste jaar van de opdracht (en van de benoeming van een commissaris)
veroorzaakt vanzelfsprekend moeilijkheden voor zover de controles door de
commissaris slechts kunnen aanvangen na de algemene vergadering gedurende
dewelke hij wordt benoemd. Met betrekking tot de jaarrekening van het voorgaande
boekjaar en de openingsbalans van het boekjaar dat wordt gecontroleerd, zal hij
als controle-informatie enkel beschikken over de boekhoudkundige bescheiden
van de vennootschap, de interne documentatie, de toegepaste bestuurssystemen
en de werkzaamheden inzake cijferanalyse.

4. De commissaris zal vaak in de onmogelijkheid verkeren om een geheel van
voldoende en geschikte controle-informatie te bekomen met het oog op het tot
uitdrukking brengen van een gemotiveerd oordeel over de resultatenrekening van
het verslagjaar en over de vergelijkende cijfers. Bij gebrek aan alternatieve
werkzaamheden, bijvoorbeeld met betrekking tot de controle van de fysieke
aanwezigheid van de voorraden, de waardering ervan, de waardering van de
waardeverminderingen op voorraden en/of op vorderingen, het naleven van het
principe van scheiding van de boekjaren, enz., zou de beperking in de uitvoering
van de controle niet enkel betrekking hebben op de openingsbalans maar eveneens
op de resultatenrekening van het boekjaar die kan worden beïnvloed door correcties
van materieel belang die betrekking hebben op een voorgaand boekjaar. Derhalve
zou de oordeelonthouding des te meer gerechtvaardigd zijn, gelet op het feit dat
zij betrekking heeft op zowel de openingsbalans als op de resultatenrekening. Dit
is de hypothese van het geval dat hierna (cf. infra, punt 3.1.2.) wordt voorgesteld,
dat uitzonderlijk aanleiding geeft tot een dubbele titel met betrekking tot de
bedragen van het boekjaar en die van het voorgaande boekjaar.

5. In bepaalde omstandigheden (Initial Public Offering (IPO), enz.) kan de
commissaris ertoe worden gebracht om een oordeel tot uitdrukking te brengen
over de financiële overzichten van het voorgaande boekjaar en zelfs van het
boekjaar daarvoor. Deze situatie die de commissaris ertoe kan brengen doorgaans
omvangrijke en specifieke controlewerkzaamheden uit te voeren, wordt hier niet
behandeld.
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VOORBEELD (28)

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE ALGEMENE
VERGADERING DER AANDEELHOUDERS (VENNOTEN) VAN DE
VENNOOTSCHAP _______ OVER DE JAARREKENING OVER HET

BOEKJAAR AFGESLOTEN OP __ ________ 200_

Overeenkomstig de wettelijke en … (29)… bijkomende vermeldingen (en
inlichtingen).

Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud met uitzondering van
de resultatenrekening van het boekjaar en de vergelijkende cijfers die het
voorwerp uitmaken van een onthoudende verklaring

Uitgezonderd voor wat betreft de aangelegenheid hieronder vermeld met betrekking
tot de beperkingen in de uitvoering van onze controle, hebben wij de controle
uitgevoerd … (29)… het boekjaar van € ____________.

Het opstellen van de jaarrekening … (29) … omstandigheden redelijk zijn.

Het is onze verantwoordelijkheid … (29) … van het maken van fouten.

Overeenkomstig voornoemde controlenormen … (29) … van ons oordeel.

Rekening houdend met onze benoeming in de hoedanigheid van commissaris van
de vennootschap in de loop van het boekjaar en met het feit dat de jaarrekening
van het voorgaande boekjaar niet werd gecontroleerd door een commissaris, hebben
wij geen redelijke mate van zekerheid bekomen dat de resultatenrekening van het
boekjaar en de vergelijkende cijfers geen afwijkingen van materieel belang bevatten.

Naar ons oordeel, geeft de jaarrekening afgesloten op __ ________ 200_,
uitgezonderd de resultatenrekening van het boekjaar en de vergelijkende cijfers,
een getrouw beeld van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van
de vennootschap, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel. Gezien het feit dat het gaat om de eerste
gecontroleerde jaarrekening, zijn wij echter niet in de mogelijkheid een oordeel
tot uitdrukking te brengen over de resultatenrekening van het boekjaar en over de
vergelijkende cijfers, zoals deze in de jaarrekening zijn opgenomen.

Bijkomende vermeldingen (en inlichtingen) (30)

______
(28) Het is van belang voor de commissaris om de waarschuwing van hoofdstuk 3 van onderhavig boek
voor ogen te houden, inclusief het feit dat de voorbeelden van commissarisverslagen enkel en alleen voor
illustratieve doeleinden worden verstrekt. Rekening houdend met de bijzondere omstandigheden die in
een gegeven situatie van toepassing zijn, moet de commissaris een beroep doen op zijn professionele
oordeelsvorming (professional judgement) om te bepalen welk oordeel tot uitdrukking dient te worden
gebracht alsmede welke bijkomende vermeldingen (en inlichtingen) dienen te worden opgenomen.
(29) Komt overeen met de standaardtekst zoals opgenomen infra, punt 4.1.
(30) Komt overeen met de standaardtekst zoals opgenomen infra, punt 4.1. behalve, zoals uiteengezet infra,
punt 3.5.1., de aan te brengen wijzigingen.
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3.1.2. Eerste jaar van de controlewerkzaamheden bij een voor het eerst
gecontroleerde entiteit – Verslag over de jaarrekening zonder voorbehoud /
Onthoudende verklaring over de vergelijkende cijfers met betrekking tot
de resultatenrekening

Opmerkingen

1. De in het vorige voorbeeld van verslag geformuleerde opmerkingen blijven van
toepassing op onderhavig voorbeeld.

2. In het eerste voorbeeld werd verondersteld dat de commissaris die voor het eerst
een vennootschap controleert, geen voldoende en geschikte controle-informatie
heeft kunnen bekomen over het feit dat de openingsbalans van het boekjaar geen
afwijkingen van materieel belang bevat. Bijgevolg heeft hij een oordeelonthouding
geformuleerd met betrekking tot de resultatenrekening van het boekjaar en de
vergelijkende cijfers.

3. In bepaalde welomschreven omstandigheden is het mogelijk dat de commissaris
in staat is een redelijke mate van zekerheid te bekomen dat de openingsbalans die
in overeenstemming is met de eindbalans van het voorgaande boekjaar geen
afwijkingen van materieel belang bevat. Derhalve kan de commissaris overwegen
om een oordeel zonder voorbehoud tot uitdrukking te brengen over de balans van
het boekjaar. Dit voorbeeld werd hierna uitgewerkt.
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VOORBEELD (31)

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE ALGEMENE
VERGADERING DER AANDEELHOUDERS (VENNOTEN) VAN DE
VENNOOTSCHAP _______ OVER DE JAARREKENING OVER HET

BOEKJAAR AFGESLOTEN OP __ ________ 200_

Overeenkomstig de wettelijke en … (32) … bijkomende vermeldingen (en
inlichtingen).

Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud met uitzondering van
de vergelijkende cijfers met betrekking tot de resultatenrekening die het
voorwerp uitmaken van een onthoudende verklaring

Uitgezonderd voor wat betreft de hierna vermelde aangelegenheid met betrekking
tot de beperking in de uitvoering van onze controle, hebben wij de controle
uitgevoerd … (32) … het boekjaar van € _____.

Het opstellen van de jaarrekening … (32)… omstandigheden redelijk zijn.

Het is onze verantwoordelijkheid … (32) … van het maken van fouten.

Overeenkomstig voornoemde controlenormen … (32) … van ons oordeel.

Rekening houdend met onze benoeming in de hoedanigheid van commissaris van
de vennootschap in de loop van het boekjaar en met het feit dat de jaarrekening
van het voorgaande boekjaar niet werd gecontroleerd door een commissaris, hebben
wij geen redelijke mate van zekerheid kunnen bekomen dat de vergelijkende cijfers
met betrekking tot de resultatenrekening geen afwijkingen van materieel belang
bevatten.

Naar ons oordeel, geeft de jaarrekening afgesloten op __ ________ 200_,
uitgezonderd de vergelijkende cijfers van de resultatenrekening, een getrouw beeld
van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de vennootschap, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel. Gezien het feit dat het gaat om de eerste gecontroleerde
jaarrekening, zijn wij echter niet in de mogelijkheid een oordeel tot uitdrukking te
brengen over de vergelijkende cijfers van de resultatenrekening, zoals deze in de
jaarrekening zijn opgenomen.

Bijkomende vermeldingen (en inlichtingen) (33)

______
(31) Het is van belang voor de commissaris om de waarschuwing van hoofdstuk 3 van onderhavig boek
voor ogen te houden, inclusief het feit dat de voorbeelden van commissarisverslagen enkel en alleen voor
illustratieve doeleinden worden verstrekt. Rekening houdend met de bijzondere omstandigheden die in
een gegeven situatie van toepassing zijn, moet de commissaris een beroep doen op zijn professionele
oordeelsvorming (professional judgement) om te bepalen welk oordeel tot uitdrukking dient te worden
gebracht alsmede welke bijkomende vermeldingen (en inlichtingen) dienen te worden opgenomen.
(32) Komt overeen met de standaardtekst zoals opgenomen infra, punt 4.1.
(33) Komt overeen met de standaardtekst zoals opgenomen infra, punt 4.1. behalve, zoals uiteengezet infra,
punt 3.5.1., de aan te brengen wijzigingen.
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3.1.3. Eerste jaar van de controlewerkzaamheden bij een vroeger gecontroleerde
entiteit: bevinding van een tekortkoming van materieel belang die
voortvloeit uit het vorige boekjaar

Opmerkingen

1. Wanneer een bedrijfsrevisor tot commissaris wordt benoemd in een vennootschap
die voorheen door een confrater werd gecontroleerd, kan hij steunen op de
werkzaamheden van laatstgenoemde om zo de problemen van een eerste controle
te vermijden.

2. De commissaris beperkt zijn persoonlijke aansprakelijkheid niet wanneer hij steunt
op de controles van zijn confrater. Hij zal zich vragen stellen over de daadwerkelijk
uitgevoerde controles en over de opmerkingen van de confrater die, al dan niet,
tot het tot uitdrukking brengen in zijn verslag van een voorbehoud, een afkeurende
verklaring dan wel tot het formuleren van een oordeelonthouding hebben geleid.

3. Indien de commissaris, na het consulteren van zijn confrater, de zekerheid heeft
bekomen dat de jaarrekening over het vorige boekjaar betrouwbaar is en de
vennootschap naar aanleiding van de verandering van commissaris geen wijziging
heeft aangebracht aan haar interne controle procedures, kan het controleprogramma
verder worden afgewerkt en hoeft er om die reden geen verklaring anders dan een
verklaring zonder voorbehoud te worden opgesteld.

4. Indien er een ernstige twijfel bestaat over de wijze waarop de controle die tijdens
het vorige boekjaar werd gevoerd, bijvoorbeeld ingevolge de gezondheidstoestand
van de uittredende confrater, zal de commissaris overwegen bijkomende
controlewerkzaamheden uit te voeren en, indien deze ontoereikend zijn, zal hij
zich richten naar wat werd voorgesteld in de hypothese van het eerste jaar van de
opdracht (cf. supra, punten 3.1.1. en 3.1.2.). In dit geval zal evenwel moeten
worden gelet op het naleven van de deontologische regels zoals bepaald in artikel
25 van het koninklijk besluit van 10 januari 1994 betreffende de plichten van de
bedrijfsrevisoren, die met name de verplichting oplegt deze aangelegenheid met
de betrokken confrater te bespreken en schriftelijk te bevestigen.

5. In de veronderstelling dat de commissaris van materieel belang zijnde afwijkingen
zou hebben vastgesteld in de jaarrekening van het vorige boekjaar, kan hij zich
richten naar het voorbeeldverslag zoals hierna voorgesteld. In voorkomend geval
zal de commissaris het tot uitdrukking brengen van een onthoudende verklaring
of een afkeurend oordeel in overweging moeten nemen.

6. De hypothese die in dit voorbeeld als basis dient voor de formulering van de
verklaring houdt in dat de afsluitingsverrichtingen van het voorgaande boekjaar
op een onjuiste wijze zijn tot stand gekomen. Hieruit volgt dat opbrengsten die in
de loop van het verslagjaar werden geboekt in het resultaat van het voorgaande
boekjaar hadden moeten worden opgenomen.
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VOORBEELD (34)

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE ALGEMENE
VERGADERING DER AANDEELHOUDERS (VENNOTEN) VAN DE
VENNOOTSCHAP _______ OVER DE JAARREKENING OVER HET

BOEKJAAR AFGESLOTEN OP __ ________ 200_

Overeenkomstig de wettelijke en … (35) … bijkomende vermeldingen (en
inlichtingen).

Verklaring over de jaarrekening met voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd … (35)… het boekjaar van € __________.

Het opstellen van de jaarrekening … (35) … omstandigheden redelijk zijn.

Het is onze verantwoordelijkheid … (35) … van het maken van fouten.

Overeenkomstig voornoemde controlenormen … (35) … van ons oordeel.

In de loop van onze controles hebben wij vastgesteld dat de resultatenrekening
gunstig werd beïnvloed door verkoopfacturen ten belope van € ____________
die hadden moeten worden opgenomen in het resultaat van het voorgaande boekjaar;
als gevolg daarvan is het resultaat, vóór belastingen, van het lopend boekjaar
overschat met dit bedrag en is het resultaat van het voorgaande boekjaar onderschat
met hetzelfde bedrag.

Naar ons oordeel, onder voorbehoud van het effect op de resultatenrekening van
dit boekjaar en op de vergelijkende cijfers van de situatie vermeld in de voorgaande
paragraaf, geeft de jaarrekening afgesloten op __ ________ 200_ een getrouw
beeld van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de
vennootschap, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.

Bijkomende vermeldingen (en inlichtingen) (36)

______
(34) Het is van belang voor de commissaris om de waarschuwing van hoofdstuk 3 van onderhavig boek
voor ogen te houden, inclusief het feit dat de voorbeelden van commissarisverslagen enkel en alleen voor
illustratieve doeleinden worden verstrekt. Rekening houdend met de bijzondere omstandigheden die in
een gegeven situatie van toepassing zijn, moet de commissaris een beroep doen op zijn professionele
oordeelsvorming (professional judgement) om te bepalen welk oordeel tot uitdrukking dient te worden
gebracht alsmede welke bijkomende vermeldingen (en inlichtingen) dienen te worden opgenomen.
(35) Komt overeen met de standaardtekst zoals opgenomen infra, punt 4.1.
(36) Komt overeen met de standaardtekst zoals opgenomen infra, punt 4.1. behalve, zoals uiteengezet infra,
punt 3.5.1., de aan te brengen wijzigingen.



VO
O

RB
EE

LD
EN

 V
AN

 C
O

M
M

IS
SA

RI
SV

ER
SL

AG
EN

 - 
M

O
EI

LI
JK

HE
DE

N 
BI

J 
DE

 U
IT

VO
ER

IN
G

 V
AN

 D
E 

CO
NT

RO
LE

W
ER

KZ
AA

M
HE

DE
N

56

HET COMMISSARISVERSLAG 2007

3.1.4. Onthoudende verklaring als gevolg van de ontoereikendheid van de interne
controle

Opmerkingen

1. In toepassing van artikel 144, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen
moet de commissaris, een beschrijving geven van de reikwijdte van de controle.
In het eerste deel van het commissarisverslag omschrijft hij de door hem
uitgevoerde controlewerkzaamheden en vermeldt ondermeer dat het onderzoek
van de administratieve organisatie en van de interne controleprocedures die aan
de basis liggen van het opstellen van de financiële overzichten, een redelijke basis
vormen voor het tot uitdrukking brengen van zijn oordeel (par. 3.3.3. van de
Algemene controlenormen). Dit betekent niet dat de commissaris zich uitspreekt
over de kwaliteit van deze organisatie. Indien de interne controle tekortkomingen
vertoont, zal de commissaris alles in het werk stellen om redelijke alternatieve
controlewerkzaamheden uit te voeren (par. 3.3.5. van de Algemene
controlenormen).

2 De controlewerkzaamheden van de commissaris vervangen onder geen beding de
interne controle (par. 2.4. van de Algemene controlenormen). Indien er geen
fysische voorraadopname is tot stand gekomen of indien deze slecht werd
uitgevoerd, is het noch de taak noch de bevoegdheid van de commissaris om zelf
het werk uit te voeren.

3. Indien de interne controle belangrijke tekortkomingen vertoont en alternatieve
controlewerkzaamheden geen voldoende en geschikte controle-informatie
verschaffen, zal dit aanleiding geven tot het tot uitdrukking brengen van een
voorbehoud of tot het formuleren van een oordeelonthouding (par. 3.3.7. van de
Algemene controlenormen). Het eerste deel van het verslag zal dan vermelden in
welke onderdelen van de administratieve organisatie deze tekortkomingen
voorkomen en welke rubrieken door deze tekortkomingen aanzienlijke risico’s
vertonen. Er dient steeds een minimum aan administratieve organisatie en interne
controle aanwezig te zijn, in functie van de aard en de omvang van de activiteiten
van de entiteit.

4. Indien de commissaris het noodzakelijk acht melding te maken van belangrijke
tekortkomingen in de interne controle, en voor zover hij van oordeel is dat deze
situatie geen verklaring met voorbehoud of een oordeelonthouding vereist, kan
hij dit in het tweede deel van zijn verslag melden (par. 3.11.2. van de Algemene
controlenormen).

In kleine entiteiten zal de interne controle maar zelden beantwoorden aan de
algemeen aanvaarde principes. Zo kunnen b.v. de functiescheidingen op
onvoldoende wijze zijn doorgevoerd. Een verklaring met voorbehoud is niet vereist
wanneer de administratieve organisatie, met inbegrip van de interne controle,
aangepast is aan de aard en de omvang van de activiteiten van de entiteit en de
commissaris voldoende gepaste alternatieve controlewerkzaamheden heeft kunnen
uitvoeren.

5. Gezien de beperking in de uitvoering van de controle en dus de onmogelijkheid
om de controlenormen als geheel na te leven, zal het eerste en tweede deel van het
verslag op overeenstemmende wijze worden aangepast. Het commissarisverslag
moet immers, overeenkomstig paragraaf 3.3.6. van de Algemene controlenormen,
de beperking in de uitvoering van de controle beschrijven.
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VOORBEELD (37)

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE ALGEMENE
VERGADERING DER AANDEELHOUDERS (VENNOTEN) VAN DE
VENNOOTSCHAP ____________ OVER DE JAARREKENING OVER

HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP __ ________ 200_

Overeenkomstig de wettelijke en … (38)… bijkomende vermeldingen (en
inlichtingen).

Onthoudende verklaring over de jaarrekening

Uitgezonderd voor wat betreft de hierna vermelde aangelegenheid met betrekking
tot de beperking in de uitvoering van onze controle, hebben wij de controle
uitgevoerd … (38) … het boekjaar van € __________.

Het opstellen van de jaarrekening … (38) … omstandigheden redelijk zijn.

Het is onze verantwoordelijkheid … (38) … van het maken van fouten.

Overeenkomstig voornoemde controlenormen hebben wij rekening gehouden met
de administratieve en boekhoudkundige organisatie van de vennootschap, alsook
met haar procedures van interne controle. Wij hebben van de verantwoordelijken
en van het bestuursorgaan van de vennootschap de voor onze controles vereiste
ophelderingen en inlichtingen verkregen. Wij hebben op basis van steekproeven
de verantwoording onderzocht van de bedragen opgenomen in de jaarrekening.
Wij hebben de gegrondheid van de waarderingsregels, de redelijkheid van de
betekenisvolle boekhoudkundige ramingen gemaakt door de vennootschap, alsook
de voorstelling van de jaarrekening als geheel beoordeeld.

De administratieve organisatie is niet op voldoende wijze opgezet. In het bijzonder
vertoont het beheer van de aankoopcyclus gebreken die dermate zijn dat zij een
betekenisvolle invloed zouden kunnen hebben op de jaarrekening. Wij zijn niet in
staat geweest om via alternatieve werkzaamheden de betrouwbaarheid en de
volledigheid van de aankopen, zoals opgenomen in de jaarrekening, alsook de
verbonden rubrieken na te gaan.

Gezien de ontoereikendheid van de administratieve organisatie van de
vennootschap, zijn wij niet in de mogelijkheid een oordeel tot uitdrukking te brengen
over het feit of de jaarrekening afgesloten op __ ________ 200_ een getrouw
beeld van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de vennootschap
geeft, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel.

Bijkomende vermeldingen (en inlichtingen) (39)

______
(37) Het is van belang voor de commissaris om de waarschuwing van hoofdstuk 3 van onderhavig boek
voor ogen te houden, inclusief het feit dat de voorbeelden van commissarisverslagen enkel en alleen voor
illustratieve doeleinden worden verstrekt. Rekening houdend met de bijzondere omstandigheden die in
een gegeven situatie van toepassing zijn, moet de commissaris een beroep doen op zijn professionele
oordeelsvorming (professional judgement) om te bepalen welk oordeel tot uitdrukking dient te worden
gebracht alsmede welke bijkomende vermeldingen (en inlichtingen) dienen te worden opgenomen.
(38) Komt overeen met de standaardtekst zoals opgenomen infra, punt 4.1.
(39) Komt overeen met de standaardtekst zoals opgenomen infra, punt 4.1. behalve, zoals uiteengezet infra,
punt 3.5.1., de aan te brengen wijzigingen.
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3.1.5. Voorbehoud volgend op een tekortkoming in de administratieve
organisatie met betrekking tot een bepaalde rubriek

Opmerkingen

1. Het voorbeeld supra, punt 3.1.4. vloeit voort uit een toestand waarbij de
administratieve organisatie de commissaris niet toelaat zich een gefundeerd oordeel
te vormen over het getrouw beeld van de jaarrekening. De problemen zijn dermate
wezenlijk dat de interne controle als geheel in vraag wordt gesteld. Het is evenwel
mogelijk dat er slechts in een gedeelte van de organisatie problemen worden
vastgesteld. Het voorbeeld dat hierna wordt uitgewerkt, illustreert een geval waar
de analytische opvolging van de bestellingen in uitvoering onvoldoende
waarborgen biedt voor de toepassing van de methode van het
afwikkelingspercentage van de werken (percentage of completion method) (art.
71 K.B. van 30 januari 2001).

2. Het is de taak van de commissaris om de belangrijkheid van de vastgestelde
tekortkoming te evalueren. Indien het daaruit voortvloeiende risico als
verwaarloosbaar kan worden beschouwd, kan hij de verantwoordelijkheid opnemen
om geen voorbehoud in zijn verslag tot uitdrukking te brengen. Het is inderdaad
mogelijk dat alternatieve werkzaamheden hem voldoende en geschikte controle-
informatie hebben opgeleverd over het terugbrengen van de kans op fouten van
materieel belang. Ook in dit geval kan hij de verantwoordelijkheid opnemen om
een verslag zonder voorbehoud uit te brengen. Indien de commissaris gepaste
alternatieve controlewerkzaamheden heeft kunnen uitvoeren die hem voldoening
schenken, is het overeenkomstig paragraaf 3.3.7., tweede lid van de Algemene
controlenormen, niet nodig deze tekortkomingen te vermelden in het eerste deel
van het commissarisverslag; gebeurlijk kan de commissaris beslissen om hierover
een bijkomende paragraaf op te nemen in het tweede deel van het verslag.

3. Indien de commissaris besluit dat een voorbehoud moet worden tot uitdrukking
gebracht in verband met de interne controle van een bepaalde cyclus binnen de
administratieve organisatie, zal hij de belangrijkste betrokken post(en) van de
jaarrekening onderkennen. In het algemeen zal men de eventuele gevolgen van
een vergissing in de procedures niet kunnen becijferen. In bepaalde gevallen zal
het evenwel mogelijk zijn de desbetreffende brutobedragen te vermelden. Paragraaf
3.3.7., eerste lid van de Algemene controlenormen preciseert dat, indien de
commissaris geen mate van zekerheid heeft bekomen door het uitvoeren van
alternatieve controlewerkzaamheden, hij in zijn verslag dient te vermelden in welke
onderdelen van de organisatie deze tekortkomingen werden vastgesteld en op
welke rubrieken een risico van een afwijking van materieel belang betrekking
heeft.

4. Gezien de beperking in de uitvoering van de controle en dus de onmogelijkheid
om de controlenormen als geheel na te leven, zal het eerste en tweede deel van het
verslag behoorlijk worden aangepast. Het commissarisverslag moet immers,
overeenkomstig paragraaf 3.3.6. van de Algemene controlenormen, de beperking
in de uitvoering van de controle beschrijven.
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VOORBEELD (40)

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE ALGEMENE
VERGADERING DER AANDEELHOUDERS (VENNOTEN) VAN DE
VENNOOTSCHAP ____________ OVER DE JAARREKENING OVER

HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP __ ________ 200_

Overeenkomstig de wettelijke en … (41)… bijkomende vermeldingen (en
inlichtingen).

Verklaring over de jaarrekening met voorbehoud

Uitgezonderd voor wat betreft de hierna vermelde aangelegenheid met betrekking
tot de beperking in de uitvoering van onze controle, hebben wij de controle
uitgevoerd … (41) … het boekjaar van € __________.

Wij hebben de controle uitgevoerd … (41)… het boekjaar van € __________.

Het opstellen van de jaarrekening … (41) … omstandigheden redelijk zijn.

Het is onze verantwoordelijkheid … (41) … van het maken van fouten.

Overeenkomstig voornoemde controlenormen … (41) … van ons oordeel.

De administratieve organisatie en de opvolging van de bestellingen in uitvoering
laten geen gepaste controle toe van de waardering daarvan op het einde van het
boekjaar en bijgevolg van het bepalen van het bedrag van de voorraadwijziging.
Deze bestellingen in uitvoering verschijnen in de balans voor een bedrag van €
____________ onder de rubriek der voorraden.

Naar ons oordeel, onder voorbehoud van het eventueel effect op de jaarrekening
van hetgeen is vermeld in de voorgaande paragraaf, geeft de jaarrekening afgesloten
op __ ________ 200_ een getrouw beeld van het vermogen, de financiële toestand
en de resultaten van de vennootschap, in overeenstemming met het in België van
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Bijkomende vermeldingen (en inlichtingen) (42)

______
(40) Het is van belang voor de commissaris om de waarschuwing van hoofdstuk 3 van onderhavig boek
voor ogen te houden, inclusief het feit dat de voorbeelden van commissarisverslagen enkel en alleen voor
illustratieve doeleinden worden verstrekt. Rekening houdend met de bijzondere omstandigheden die in
een gegeven situatie van toepassing zijn, moet de commissaris een beroep doen op zijn professionele
oordeelsvorming (professional judgement) om te bepalen welk oordeel tot uitdrukking dient te worden
gebracht alsmede welke bijkomende vermeldingen (en inlichtingen) dienen te worden opgenomen.
(41) Komt overeen met de standaardtekst zoals opgenomen infra, punt 4.1.
(42) Komt overeen met de standaardtekst zoals opgenomen infra, punt 4.1. behalve, zoals uiteengezet infra,
punt 3.5.1., de aan te brengen wijzigingen.
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3.1.6. Weigering door de leiding om de bevestigingsbrief van de leiding te
ondertekenen

Opmerkingen

1. In paragraaf 2.5.4. van de Algemene controlenormen wordt als bewijskrachtig
gegeven (controle-informatie) beschouwd de “bevestigingen van de leiding”.
Overigens wordt in het Wetboek van vennootschappen duidelijk het recht van de
commissaris erkend om het bestuursorgaan en de verantwoordelijken van de
vennootschap te verzoeken om de voor zijn controle vereiste ophelderingen en
inlichtingen (art. 137, § 1, eerste lid W. Venn.). Paragraaf 2.5.5. van de Algemene
controlenormen stelt duidelijk dat de bedrijfsrevisor van de leiding van de
gecontroleerde entiteit een bevestigingsbrief dient te bekomen waarin de
bevestigingen die vereist zijn alsmede de bevestigingen die hij als noodzakelijk
of aangewezen beschouwt (bijkomende bevestigingen) zijn opgenomen.

De bevestigingen van de leiding zijn slechts ondergeschikte controle-informatie.
Derhalve dient de revisor van de leiding van de entiteit schriftelijke bevestigingen
te verkrijgen over de feiten en de omstandigheden die voor de (geconsolideerde)
jaarrekening van materieel belang zijn en waarvan redelijkerwijze kan worden
verwacht dat hieromtrent ander voldoende en geschikt bewijskrachtig materiaal
beschikbaar is.

2. De controlenorm “Bevestigingen van de leiding van de entiteit” (43) verduidelijkt
hoe van de leiding ontvangen bevestigingen als controle-informatie kunnen worden
gebruikt, welke procedures moeten worden ten uitvoer gelegd om die bevestigingen
te evalueren en te documenteren, alsmede welke houding de commissaris moet
aannemen indien de leiding weigert de gevraagde bevestigingen te verstrekken.
Deze norm bevat overigens een lijst van bevestigingen die als “vereist” worden
beschouwd, dit wil zeggen de bevestigingen die minimaal dienen te worden
opgenomen in de bevestigingsbrief van de leiding van de entiteit.

______
(43) Cf. IBR, Nieuwe controlenormen (15 december 2006), bijlage bij het Jaarverslag 2006, p. 83-96.
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3. Wanneer de leiding van de entiteit weigert een informatie schriftelijk te bevestigen,
moet de commissaris de redenen voor deze weigering onderzoeken. In voorkomend
geval kan hij de betrokken personen herinneren aan hun wettelijke verplichtingen
die voortvloeien uit artikel 137 van het Wetboek van vennootschappen en, indien
nodig, verwijzen naar de strafsanctie die is bepaald t.a.v. diegenen die weigeren
de inlichtingen te verstrekken die ze moeten geven (art. 170, eerste lid, 3° W.
Venn.). Indien hij het gepast oordeelt, zal hij de voorzitter van het bestuursorgaan
hiervan op de hoogte brengen.

4. Overigens, indien de leiding weigert om de vereiste inlichtingen, volledig of
gedeeltelijk, schriftelijk te bevestigen, moet de commissaris dit feit vermelden in
zijn verslag in overeenstemming met de bepaling van artikel 144, eerste lid, 2°
van het Wetboek van vennootschappen. Verder zal deze situatie een beperking in
de uitvoering van zijn controle met zich meebrengen, wat de commissaris moet
brengen tot het tot uitdrukking brengen in zijn verslag van een voorbehoud of tot
het formuleren van een oordeelonthouding (cf. paragrafen 3.3.5. en 3.9.1. van de
Algemene controlenormen). De keuze tussen een voorbehoud en een onthoudende
verklaring zal afhangen van de aard van de vereiste inlichting die schriftelijk niet
door de leiding werd bevestigd, en dus van het risico op een effect van deze
“weigering van bevestiging”, hetzij op een beperkt aantal posten van de
jaarrekening, hetzij op het geheel van de jaarrekening. Aldus, indien deze weigering
betrekking heeft op een bevestiging die vereist is zoals de mededeling aan de
commissaris van elke aantijging van fraude of vermoede fraude in de entiteit, kan
de jaarrekening als geheel worden beïnvloed door de weigering van bevestiging
en zal de commissaris een oordeelonthouding formuleren.
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5. Wanneer de leiding weigert om de door de revisor als noodzakelijk of als
aangewezen beschouwde bijkomende specifieke inlichtingen schriftelijk te
bevestigen, dan zal de revisor bepalen of deze situatie een beperking in de
uitvoering van zijn controle met zich meebrengt. Immers, deze omstandigheid zal
slechts het voorwerp uitmaken van een voorbehoud of van een oordeelonthouding,
in het geval het ontbreken van dit gegeven de behoorlijke uitvoering van de controle
belet.

6. Wanneer in de voormelde omstandigheden van weigering door de leiding van
ondertekening van de bevestigingsbrief, de beperking in de uitvoering van de
controle van de commissaris aanleiding geeft tot het tot uitdrukking brengen van
een voorbehoud of tot het formuleren van een oordeelonthouding, moet het verslag
de beperking omschrijven en het (of de) betrokken element(en) van de financiële
overzichten aanduiden.

Het hierna voorgestelde voorbeeld beoogt de situatie waarbij de leiding weigert
om de bevestigingsbrief als geheel te ondertekenen en de commissaris van oordeel
is dat het niet mogelijk is een verklaring met voorbehoud te weerhouden.
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VOORBEELD (44)

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE ALGEMENE
VERGADERING DER AANDEELHOUDERS (VENNOTEN) VAN DE
VENNOOTSCHAP ____________ OVER DE JAARREKENING OVER

HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP __ ________ 200_

Overeenkomstig de wettelijke en … (45)… bijkomende vermeldingen (en
inlichtingen).

Onthoudende verklaring over de jaarrekening

Uitgezonderd voor wat betreft de hierna vermelde aangelegenheid met betrekking
tot de beperking in de uitvoering van onze controle, hebben wij de controle
uitgevoerd … (45) … het boekjaar van € ____.

Het opstellen van de jaarrekening … (45) … omstandigheden redelijk zijn.

Het is onze verantwoordelijkheid … (45) … van het maken van fouten.

Overeenkomstig voornoemde controlenormen hebben wij rekening gehouden met
de administratieve en boekhoudkundige organisatie van de vennootschap, alsook
met haar procedures van interne controle. Wij hebben van de verantwoordelijken
en van het bestuursorgaan van de vennootschap de voor onze controles vereiste
ophelderingen en inlichtingen verkregen, uitgezonderd hetgeen in de volgende
paragraaf is vermeld. Wij hebben op basis van steekproeven de verantwoording
onderzocht van de bedragen opgenomen in de jaarrekening. Wij hebben de
gegrondheid van de waarderingsregels, de redelijkheid van de betekenisvolle
boekhoudkundige ramingen gemaakt door de vennootschap, alsook de voorstelling
van de jaarrekening als geheel beoordeeld.

Overeenkomstig voornoemde controlenormen dienen onze controlewerkzaamheden
het verkrijgen van de tot op heden niet ontvangen bevestigingsbrief met de
schriftelijke bevestigingen van de leiding te bevatten. Deze situatie betekent een
aanzienlijke beperking in de uitvoering van onze controle aangezien zij ons in de
onmogelijkheid brengt om voldoende en geschikt bewijskrachtig materiaal te
bekomen, hetgeen de basis vormt voor het tot uitdrukking brengen van ons oordeel
over de jaarrekening. Hieruit vloeien belangrijke onzekerheden voort die ons
oordeel over de jaarrekening beïnvloeden.

Gezien de aanzienlijke onzekerheden vermeld in de voorgaande paragraaf, zijn
wij niet in de mogelijkheid een oordeel tot uitdrukking te brengen over het feit dat
de jaarrekening afgesloten op __ _________ 200_ een getrouw beeld geeft van het
vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de vennootschap, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel.

Bijkomende vermeldingen (en inlichtingen) (46)

______
(44) Het is van belang voor de commissaris om de waarschuwing van hoofdstuk 3 van onderhavig boek
voor ogen te houden, inclusief het feit dat de voorbeelden van commissarisverslagen enkel en alleen voor
illustratieve doeleinden worden verstrekt. Rekening houdend met de bijzondere omstandigheden die in
een gegeven situatie van toepassing zijn, moet de commissaris een beroep doen op zijn professionele
oordeelsvorming (professional judgement) om te bepalen welk oordeel tot uitdrukking dient te worden
gebracht alsmede welke bijkomende vermeldingen (en inlichtingen) dienen te worden opgenomen.
(45) Komt overeen met de standaardtekst zoals opgenomen infra, punt 4.1.
(46) Komt overeen met de standaardtekst zoals opgenomen infra, punt 4.1. behalve, zoals uiteengezet infra,
punt 3.5.1., de aan te brengen wijzigingen.
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3.1.7. Verslag van niet-bevinding wegens het ontbreken van de door het
bestuursorgaan vastgestelde jaarrekening

Opmerkingen

1. De commissaris is ertoe gehouden zijn verslag over de jaarrekening op te stellen. Met het
oog daarop moet het bestuursorgaan hem de nodige stukken voor het opstellen van dit
verslag overhandigen, en dit tenminste één maand voor het verslag volgens de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen moet worden voorgelegd (art. 143 W. Venn.).
Overeenkomstig paragraaf 3.2.1. van de IBR Controleaanbeveling “Controle van de
vormvereisten in verband met de vaststelling, de goedkeuring en de bekendmaking van de
jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening” (6 september 1996) (47), moet de
commissaris een verslag van niet-bevinding opstellen wanneer, vijftien dagen vóór de
algemene vergadering, de jaarrekening niet beschikbaar is. Dit verslag van niet-bevinding
dient te worden gericht aan het bestuursorgaan, opdat deze laatste het verslag aan de
algemene vergadering zou meedelen.

In dit verslag van niet-bevinding vermeldt de commissaris dat hij de jaarrekening en/of het
jaarverslag niet heeft ontvangen en dat hij de aandacht van het bestuursorgaan vestigt op
het naleven van de wettelijke verplichtingen.

2. Bovendien moet de jaarrekening ten laatste zes maanden na de afsluiting van het boekjaar
aan de algemene vergadering worden voorgelegd. Het niet naleven van de termijn voor de
mededeling aan de algemene vergadering binnen de zes maanden na de afsluiting van het
boekjaar is te belangrijk, aangezien het strafrechtelijk kan worden gesanctioneerd. Van
zodra de termijn van zes maanden verstreken is, zou de commissaris een verslag van niet-
bevinding moeten opsturen aan het bestuursorgaan met de vraag een algemene vergadering
bijeen te roepen en het verslag van niet-bevinding aan de aandeelhouders mede te delen.
Indien het bestuursorgaan niet reageert, kan de commissaris zelf een algemene vergadering
bijeenroepen (art. 532 (NV) en art. 268 (BVBA) W. Venn.) met als agendapunten:

- het verslag van de commissaris over het niet naleven van het Wetboek van
vennootschappen en de statuten;

- de te nemen maatregelen.

3. Wanneer de nalatigheid van het bestuursorgaan voortvloeit uit specifieke omstandigheden,
zal de commissaris de aanpassing van de inhoud van zijn verslag overwegen teneinde de
bestaande problemen weer te geven. Misschien zal hij aan de algemene vergadering moeten
signaleren dat hij andere vormen van niet naleven van het Wetboek van vennootschappen
heeft vastgesteld. Meer in het bijzonder zal hij aandacht moeten besteden aan de gewichtige
en overeenstemmende feiten die de continuïteit van de entiteit in het gedrang kunnen brengen
en die hem ertoe zouden kunnen verplichten de procedures, zoals bepaald in het artikel
138 van het Wetboek van vennootschappen, ten uitvoer te leggen.

4. Indien de jaarrekening later tóch wordt voorgelegd, zal de commissaris een nieuw verslag
opstellen. De inleiding van dat nieuwe verslag zou kunnen vermelden:

“Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij u verslag uit in het
kader van het mandaat van commissaris (in voorkomend geval: van bedrijfsrevisor
aangesteld door de voorzitter van de rechtbank van koophandel). Dit verslag omvat ons
oordeel over het getrouw beeld van de jaarrekening evenals de vereiste bijkomende
vermeldingen (en inlichtingen) en volgt op ons, aan u gericht, verslag van niet-bevinding
opgesteld op __ ________ 200_, bij het ontbreken van de jaarrekening vastgesteld binnen
de door de wet bepaalde termijn.”

Het verslag van niet-bevinding dient, in tegenstelling tot het commissarisverslag, niet te
worden openbaargemaakt bij de Nationale Bank van België.

Het tweede deel van zijn verslag zou gewoonlijk als volgt worden aangepast:

“Met uitzondering van het naleven van de wettelijke en statutaire bepalingen met betrekking
tot het bijeenroepen, het houden van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders
(vennoten) en de daarop betrekking hebbende wettelijke termijnen, dienen wij u geen
verrichtingen of beslissingen mede te delen …”.

______
(47) IBR, Vademecum, II, 2005, p. 593.
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VOORBEELD (48)

VERSLAG VAN NIET-BEVINDING, OPGESTELD DOOR DE
COMMISSARIS, GERICHT AAN DE ALGEMENE VERGADERING

DER AANDEELHOUDERS (VENNOTEN) VAN DE VENNOOTSCHAP
OVER HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP _ _________ 200_

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij u verslag uit
in het kader van ons mandaat van commissaris (in voorkomend geval: van
bedrijfsrevisor aangesteld door de voorzitter van de rechtbank van koophandel).

Op datum van dit verslag, hebben wij de jaarrekening zoals vastgesteld door het
bestuurorgaan en het jaarverslag nog niet ontvangen en zijn wij bijgevolg in de
onmogelijkheid ons commissarisverslag ter attentie van de algemene vergadering
op te stellen en toe te sturen.

Wij hebben het bestuursorgaan herinnerd aan de wettelijke verplichting om u de
stukken mede te delen binnen de door de statuten en het Wetboek van
vennootschappen vastgestelde termijnen.

______
(48) Het is van belang voor de commissaris om de waarschuwing van hoofdstuk 3 van onderhavig boek
voor ogen te houden, inclusief het feit dat de voorbeelden van commissarisverslagen enkel en alleen voor
illustratieve doeleinden worden verstrekt. Rekening houdend met de bijzondere omstandigheden die in
een gegeven situatie van toepassing zijn, moet de commissaris een beroep doen op zijn professionele
oordeelsvorming (professional judgement) om te bepalen welk oordeel tot uitdrukking dient te worden
gebracht alsmede welke bijkomende vermeldingen (en inlichtingen) dienen te worden opgenomen.
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3.2. MENINGSVERSCHIL OVER DE INHOUD VAN DE JAARREKENING

3.2.1. Weglating van inlichtingen

Opmerkingen

1. Het ontbreken in de jaarrekening van een inlichting van materieel belang vormt
een inbreuk op het principe van het getrouw beeld. Het is niet alleen de niet-
getrouwe weergave die misleidend kan blijken te zijn. De bewuste weglating van
een inlichting die moet gegeven worden overeenkomstig de normen of
boekhoudreglementering zal het tot uitdrukking brengen van een voorbehoud van
de commissaris voor gevolg hebben.

2. Het ontbreken van een inlichting zal van materieel belang zijn wanneer de
weglating op bewuste wijze is tot stand gekomen omdat zij, in dit geval, meestal
voor gevolg zal hebben dat precieze inlichtingen niet zullen ter kennis worden
gebracht van de aandeelhouders of van derden. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn
wanneer de leiding nalaat melding te maken van het feit dat de controle over een
belangrijke vennootschap werd verworven of dat meerwaarden op interne
overdrachten werden gerealiseerd als gevolg van verrichtingen tussen een
moedervennootschap en haar dochtervennootschappen. Voor zover de
reglementering de verplichting oplegt een inlichting te verschaffen, mogen noch
de entiteit noch de commissaris oordelen over de opportuniteit deze al dan niet
openbaar te maken.

3. De vraag stelt zich in welke mate de commissaris zelf de inlichting mag geven. Er
dient hier te worden opgemerkt dat de voornaamste onderliggende
verantwoordingen ter onderbouwing van de jaarrekening werden nagezien. Het
enige probleem betreft de openbaarmaking van de informatie (disclosure). In een
dergelijke hypothese voorzien de controlenormen niet dat de door de leiding
weggelaten inlichtingen door de commissaris moeten en kunnen worden gegeven.
Overeenkomstig paragraaf 3.11.2. van de Algemene controlenormen is de enige
inlichting die de commissaris uit eigen beweging in zijn verslag mag geven, zonder
dat het bestuursorgaan melding heeft gemaakt van de kwestie in de jaarrekening,
de wijziging van een waarderingsregel en de cijfermatige weerslag ervan.

4. Zelfs indien dit niet uitdrukkelijk door de normen of de reglementering is voorzien,
kan een inlichting nochtans essentieel zijn in het kader van het getrouw beeld van
de jaarrekening. Sinds de wet van 13 januari 2006 moet het geheel van de
jaarrekening beantwoorden aan het principe van het getrouw beeld. In vergelijking
met de voorgaande wetgeving bestaat er dus geen afzonderlijke verwijzing naar
de toelichting meer. De commissaris zal derhalve alert zijn elke weglating van
een inlichting in de toelichting die een effect kan hebben op het getrouw beeld
van de jaarrekening en dus op zijn oordeel, te onderkennen.
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VOORBEELD (49)

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE ALGEMENE
VERGADERING DER AANDEELHOUDERS (VENNOTEN) VAN DE

VENNOOTSCHAP __________ OVER DE JAARREKENING OVER HET
BOEKJAAR AFGESLOTEN OP __ ________ 200_

Overeenkomstig de wettelijke en … (50) … bijkomende vermeldingen (en
inlichtingen).

Verklaring over de jaarrekening met voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd … (50) … het boekjaar van € ____________.

Het opstellen van de jaarrekening … (50) … omstandigheden redelijk zijn.

Het is onze verantwoordelijkheid … (50) … van het maken van fouten.

Overeenkomstig voornoemde controlenormen … (50) … van ons oordeel.

De lijst met de deelnemingen, opgenomen in de toelichting V.A. bij de jaarrekening,
is niet op exhaustieve wijze opgesteld. Verder dient de toelichting XVIII. de
gegevens te bevatten inzake de betrekkingen met verbonden entiteiten en in het
bijzonder de meerwaarden bij overdracht tussen deze entiteiten. Dit gegeven
ontbreekt in de toelichting bij de jaarrekening.

Naar ons oordeel, onder voorbehoud van de weglating van de gegevens beschreven
in de voorgaande paragraaf, geeft de jaarrekening afgesloten op __ __________
200_ een getrouw beeld van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten
van de vennootschap, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.

Bijkomende vermeldingen (en inlichtingen) (51)

______
(49) Het is van belang voor de commissaris om de waarschuwing van hoofdstuk 3 van onderhavig boek
voor ogen te houden, inclusief het feit dat de voorbeelden van commissarisverslagen enkel en alleen voor
illustratieve doeleinden worden verstrekt. Rekening houdend met de bijzondere omstandigheden die in
een gegeven situatie van toepassing zijn, moet de commissaris een beroep doen op zijn professionele
oordeelsvorming (professional judgement) om te bepalen welk oordeel tot uitdrukking dient te worden
gebracht alsmede welke bijkomende vermeldingen (en inlichtingen) dienen te worden opgenomen.
(50) Komt overeen met de standaardtekst zoals opgenomen infra, punt 4.1.
(51) Komt overeen met de standaardtekst zoals opgenomen infra, punt 4.1. behalve, zoals uiteengezet infra,
punt 3.5.1., de aan te brengen wijzigingen.
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3.2.2. Ontbreken van vermelding in de jaarrekening van een aanvaardbare
wijziging van waarderingsregel

Opmerkingen

1. In geval van wijziging van waarderingsregels moeten de volgende inlichtingen in
de toelichting van de jaarrekening worden gegeven betreffende het boekjaar
gedurende hetwelk er voor de eerste maal werd afgeweken van de bestaande regels:

- de motivering voor, en de aard van de wijziging;
- de verantwoording van de wijziging;
- de raming van de invloed van deze wijziging op het vermogen, de financiële

toestand en het resultaat van de entiteit.

2. In het geval dat de toelichting of, in voorkomend geval, het jaarverslag geen
commentaar (of geen passende commentaar) op de aanvaardbare wijziging van
waarderingsregels bevat, zal de commissaris, overeenkomstig de normen
betreffende het verslag (par. 3.11.2. van de Algemene controlenormen) in een
afzonderlijke paragraaf in het tweede deel van zijn verslag melding maken van:

- de aard van de wijzigingen in de waarderingsregels;
- de cijfermatige weerslag op het vermogen, de financiële toestand en het resultaat

van de entiteit.

3. Er is sprake van een wijziging van waarderingsregels wanneer:

- de waarderingsregels voor de eerste maal worden vastgelegd en vermeld voor
rubrieken die niet voorkwamen in vorige jaarrekeningen;

- de waarderingsregels voor de eerste maal worden gebruikt voor handelingen en
gebeurtenissen die verschillend van aard zijn dan deze in het verleden;

- het een wijziging betreft van de boekhoudkundige schatting en niet een wijziging
van de waarderingsmethode.
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VOORBEELD (52)

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE ALGEMENE
VERGADERING DER AANDEELHOUDERS (VENNOTEN) VAN DE

VENNOOTSCHAP __________ OVER DE JAARREKENING OVER HET
BOEKJAAR AFGESLOTEN OP __ ________ 200_

Overeenkomstig de wettelijke en … (53) … bijkomende vermeldingen (en
inlichtingen).

Verklaring over de jaarrekening met voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd … (53) … het boekjaar van € ____________.

Het opstellen van de jaarrekening … (53) … omstandigheden redelijk zijn.

Het is onze verantwoordelijkheid … (53) … van het maken van fouten.

Overeenkomstig voornoemde controlenormen … (53) … van ons oordeel.

De vennootschap heeft beslist haar waarderingsregels te wijzigen door de
afschrijvingsduur voor industriële gebouwen te verhogen van 20 naar 30 jaar vanaf
de verwervingen van dit boekjaar. De wijziging, die een gunstige invloed gehad
heeft op het resultaat vóór belastingen van het boekjaar met een bedrag van
€ ____________, is niet vermeld in de toelichting bij de jaarrekening.

Naar ons oordeel, onder voorbehoud van de weglating van de gegevens vermeld
in de voorgaande paragraaf, geeft de jaarrekening afgesloten op __ __________
200_ een getrouw beeld van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten
van de vennootschap, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.

Bijkomende vermeldingen (en inlichtingen) (54)

______
(52) Het is van belang voor de commissaris om de waarschuwing van hoofdstuk 3 van onderhavig boek
voor ogen te houden, inclusief het feit dat de voorbeelden van commissarisverslagen enkel en alleen voor
illustratieve doeleinden worden verstrekt. Rekening houdend met de bijzondere omstandigheden die in
een gegeven situatie van toepassing zijn, moet de commissaris een beroep doen op zijn professionele
oordeelsvorming (professional judgement) om te bepalen welk oordeel tot uitdrukking dient te worden
gebracht alsmede welke bijkomende vermeldingen (en inlichtingen) dienen te worden opgenomen.
(53) Komt overeen met de standaardtekst zoals opgenomen infra, punt 4.1.
(54) Komt overeen met de standaardtekst zoals opgenomen infra, punt 4.1. behalve, zoals uiteengezet infra,
punt 3.5.1., de aan te brengen wijzigingen.
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3.2.3. Onaanvaardbare waarderingsregel

Opmerkingen

1. Soms verschilt de commissaris van mening met het bestuursorgaan over een
weerhouden waarderingsregel omdat deze niet overeenstemt met de wettelijke
bepalingen van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 of omdat door een
onjuiste toepassing van de waarderingsregel het getrouw beeld van de jaarrekening
wordt aangetast. Voorbeeld 3.2.3. betreft een situatie waar het bestuursorgaan
weigert een duidelijke regel voorzien door het koninklijk besluit van 30 januari
2001 na te leven. De voorbeelden 3.2.4., 3.2.5. en 3.2.6. betreffen een verkeerde
toepassing van een waarderingsmethode.

2. In de jaarrekening wordt een herwaardering van “Installaties, machines en
uitrusting” verantwoord indien zij overeenstemt met een vaststaande en duurzame
meerwaarde. In de toelichting wordt melding gemaakt van de toegepaste
herwaardering met vermelding van de motivering. In het voorbeeld 3.2.3 is de
commissaris van oordeel dat aan de voorwaarden van artikel 57 van het koninklijk
besluit van 30 januari 2001 niet is voldaan, met name dat de herwaardering wordt
uitgedrukt in een verliessituatie; derhalve wordt niet voldaan aan de eisen van
duurzaamheid en rentabiliteit van de meerwaarde.
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VOORBEELD (55)

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE ALGEMENE
VERGADERING DER AANDEELHOUDERS (VENNOTEN) VAN DE

VENNOOTSCHAP __________ OVER DE JAARREKENING OVER HET
BOEKJAAR AFGESLOTEN OP __ ________ 200_

Overeenkomstig de wettelijke en … (56) … bijkomende vermeldingen (en
inlichtingen).

Verklaring over de jaarrekening met voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd … (56) … het boekjaar van € ____________.

Het opstellen van de jaarrekening … (56) … omstandigheden redelijk zijn.

Het is onze verantwoordelijkheid … (56) … van het maken van fouten.

Overeenkomstig voornoemde controlenormen … (56) … van ons oordeel.

De vennootschap is overgegaan tot een herwaardering van bepaalde activa van de
rubriek “Installaties, machines en uitrusting” door de boeking op het passief van
een overeenstemmende herwaarderingsmeerwaarde ten belope van € ________.
De voorwaarde van artikel 57 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot
uitvoering van het Wetboek van vennootschappen is niet vervuld, daar vereist wordt
dat de uitgedrukte meerwaarde verantwoord wordt door de rentabiliteit van de
onderneming.

Naar ons oordeel, onder voorbehoud van het effect op de jaarrekening van het
punt vermeld in de voorgaande paragraaf, geeft de jaarrekening afgesloten op __
________ 200_ een getrouw beeld van het vermogen, de financiële toestand en de
resultaten van de vennootschap, in overeenstemming met het in België van
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Bijkomende vermeldingen (en inlichtingen) (57)

______
(55) Het is van belang voor de commissaris om de waarschuwing van hoofdstuk 3 van onderhavig boek
voor ogen te houden, inclusief het feit dat de voorbeelden van commissarisverslagen enkel en alleen voor
illustratieve doeleinden worden verstrekt. Rekening houdend met de bijzondere omstandigheden die in
een gegeven situatie van toepassing zijn, moet de commissaris een beroep doen op zijn professionele
oordeelsvorming (professional judgement) om te bepalen welk oordeel tot uitdrukking dient te worden
gebracht alsmede welke bijkomende vermeldingen (en inlichtingen) dienen te worden opgenomen.
(56) Komt overeen met de standaardtekst zoals opgenomen infra, punt 4.1.
(57) Komt overeen met de standaardtekst zoals opgenomen infra, punt 4.1. behalve, zoals uiteengezet infra,
punt 3.5.1., de aan te brengen wijzigingen.
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3.2.4. Meningsverschil omtrent de toepassing van een waarderingsregel

Opmerkingen

1. Overeenkomstig artikel 28 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001, bepaalt
elke entiteit de regels die gelden voor de waardering van de inventaris en de
jaarrekening en in het bijzonder voor de vorming en de aanpassing van
afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico’s en kosten
evenals voor de herwaarderingen.

2. Het bestuursorgaan, dat de waarderingsregels vastlegt, dient zich uit te spreken
over:

- de waarderingsgrondslagen voor de activa en passiva, met inbegrip van de
methoden die gebruikt worden voor het schatten en ramen van
waardeverminderingen van activa en voor de vorming van voorzieningen;

- de grondslagen voor het bepalen van het resultaat (m.n. de vraag wanneer winst
als gerealiseerd wordt beschouwd); en het toerekenen van opbrengsten en kosten
volgens de causale samenhang (matching principle);

- het bepalen van de criteria en grondslagen die worden gebruikt voor het opstellen
van de geconsolideerde jaarrekening (de wijze van consolidatie van
dochtervennootschappen, de verwerking van verrichtingen tussen
groepsondernemingen, enz.).

3. Bij de vastlegging en de toepassing van de waarderingsregels, zal het
bestuursorgaan zich laten leiden door de bepalingen van het koninklijk besluit
van 30 januari 2001. De waarderingsregels moeten op voldoende duidelijke en
nauwkeurige wijze worden samengevat in de toelichting van de jaarrekening.
Vaak worden de waarderingsregels immers op zeer algemene wijze verwoord,
zodat het niet mogelijk is de invloed van de toegepaste waarderingsmethode op
de bestanddelen van de jaarrekening op een juiste wijze in te schatten.

4. Wanneer de entiteit haar waarderingsregels heeft vastgelegd, heeft zij de
verplichting deze regels op een stelselmatige wijze toe te passen, tot wanneer de
omstandigheden een wijziging verantwoorden. De wijziging mag slechts gebeuren
aangenomen dat de regels terzake worden nageleefd, en in het bijzonder mits een
beslissing van de raad van bestuur.

5. In het voorbeeld hierna wordt het probleem gesteld over de waarde die kan
toegekend worden aan de immateriële vaste activa, in toepassing van, in het
bijzonder, artikel 60 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001.
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VOORBEELD (58)

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE ALGEMENE
VERGADERING DER AANDEELHOUDERS (VENNOTEN) VAN DE

VENNOOTSCHAP__________ OVER DE JAARREKENING OVER HET
BOEKJAAR AFGESLOTEN OP __ ________ 200_

Overeenkomstig de wettelijke en … (59) … bijkomende vermeldingen (en
inlichtingen).

Verklaring over de jaarrekening met voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd … (59) … het boekjaar van € ____________.

Het opstellen van de jaarrekening … (59) … omstandigheden redelijk zijn.

Het is onze verantwoordelijkheid … (59) … van het maken van fouten.

Overeenkomstig voornoemde controlenormen … (59) … van ons oordeel.

De rubriek immateriële vaste activa bevat een bedrag van € ____________ in
verband met de optimalisatie en verbetering van een aantal softwarepaketten die
intern werden ontwikkeld. Het activeren van dergelijke kosten kan slechts worden
aanvaard voor zover deze hoger zijn dan een voorzichtige raming van de
gebruikswaarde of van het toekomstig rendement voor de entiteit. In de huidige
omstandigheden, rekening houdend met de technologische ontwikkelingen en
rekening houdend met de resultaatsevolutie van de voorbije jaren, menen wij dat
de gebruikswaarde of het toekomstig rendement lager is dan de waarde waartegen
deze softwarepaketten op de balans voorkomen. Wij zijn niet in staat op
nauwkeurige wijze het bedrag van het verschil te bepalen.

Naar ons oordeel, onder voorbehoud van het effect op de jaarrekening van het
punt vermeld in de voorgaande paragraaf, geeft de jaarrekening afgesloten op __
________ 200_ een getrouw beeld van het vermogen, de financiële toestand en de
resultaten van de vennootschap, in overeenstemming met het in België van
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Bijkomende vermeldingen (en inlichtingen) (60)

______
(58) Het is van belang voor de commissaris om de waarschuwing van hoofdstuk 3 van onderhavig boek
voor ogen te houden, inclusief het feit dat de voorbeelden van commissarisverslagen enkel en alleen voor
illustratieve doeleinden worden verstrekt. Rekening houdend met de bijzondere omstandigheden die in
een gegeven situatie van toepassing zijn, moet de commissaris een beroep doen op zijn professionele
oordeelsvorming (professional judgement) om te bepalen welk oordeel tot uitdrukking dient te worden
gebracht alsmede welke bijkomende vermeldingen (en inlichtingen) dienen te worden opgenomen.
(59) Komt overeen met de standaardtekst zoals opgenomen infra, punt 4.1.
(60) Komt overeen met de standaardtekst zoals opgenomen infra, punt 4.1. behalve, zoals uiteengezet infra,
punt 3.5.1., de aan te brengen wijzigingen.
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3.2.5. Meningsverschil omtrent een waardering: alternatief 1

Opmerkingen

1. Een veelvuldig voorkomend geval van “verslag met voorbehoud” vloeit voort uit
een meningsverschil tussen de commissaris en het bestuurorgaan over een
boekhoudkundige raming, zoals bijvoorbeeld over de toepassing van een
waardevermindering of over de vorming van een voorziening voor risico’s en
lasten.

2. De IBR Controleaanbeveling “Controle van de boekhoudkundige ramingen”
(1 december 1995) handelt specifiek over de controlestappen betreffende de
boekhoudkundige ramingen. Paragraaf 4, derde lid van deze aanbeveling (61) stelt:
“Indien het verschil met wat de revisor als gepast beoordeelt, redelijk blijft, kan
hij oordelen dat de waardering aanvaardbaar is. Is dit niet het geval, dan moet
hij de directie voorstellen haar raming te herzien. Desgevallend zal hij de noodzaak
in overweging nemen om een voorbehoud of een onthoudende of afkeurende
verklaring te maken.”.

Voorbeelden van onvoldoende waardevermindering:

- De aandelen van een dochteronderneming worden geboekt tegen
aanschaffingswaarde. Een impairment test heeft de aandacht gevestigd op het
bestaan van een verschil van materieel belang tussen de aanschaffingswaarde
en de marktwaarde van deze deelneming.

- De handelsvorderingen bevatten een vordering waarvan de inning ernstige
bedenkingen bij de commissaris oproept.

- De handelsgoederen in voorraad worden gewaardeerd aan historische
aanschaffingsprijs, onder aftrek van een waardevermindering wegens
veroudering. Na controle oordeelt de commissaris dat een bijkomende
waardevermindering van materieel belang nodig is op basis van de marktwaarde
die lager is. De commissaris oordeelt dat in deze omstandigheden een verslag
met voorbehoud zich opdringt.

3. Het voorbeeld hierna voorziet de hypothese van discontinuïteit van een bedrijfstak
van de entiteit. In dergelijk geval verplicht artikel 28 van het koninklijk besluit
van 30 januari 2001 de boeking van afschrijvingen en waardeverminderingen om
de activa die deel uitmaken van deze bedrijfstak te waarderen tegen vermoedelijke
realisatiewaarde. Bepaalde waardeverminderingen of bijkomende afschrijvingen
werden geboekt, maar de voorraden werden op onvoldoende wijze afgewaardeerd.

4. Het volgende voorbeeld (alternatief 2, cf. infra, punt 3.2.6.) vermeldt het tot
uitdrukking brengen van een afkeurende verklaring.

______
(61) IBR, Vademecum, II, 2005, p. 563.
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VOORBEELD (62)

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE ALGEMENE
VERGADERING DER AANDEELHOUDERS (VENNOTEN) VAN DE

VENNOOTSCHAP __________ OVER DE JAARREKENING OVER HET
BOEKJAAR AFGESLOTEN OP __ ________ 200_

Overeenkomstig de wettelijke en … (63) … bijkomende vermeldingen (en
inlichtingen).

Verklaring over de jaarrekening met voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd … (63) … het boekjaar van € ____________.

Het opstellen van de jaarrekening … (63) … omstandigheden redelijk zijn.

Het is onze verantwoordelijkheid … (63) … van het maken van fouten.

Overeenkomstig voornoemde controlenormen … (63) … van ons oordeel.

Bij de waardering van de afgewerkte produkten op 31 december 200_, heeft de
vennootschap geen rekening gehouden met een waardevermindering die had moeten
worden toegepast wegens het wegvallen van de commercialisatie van de door deze
afdeling geproduceerde produkten. Hieruit volgt dat de rubriek van de voorraden
geboekt op het actief van de balans, evenals het resultaat van het boekjaar vóór
belastingen overgewaardeerd zijn ten belope van € ____________.

Naar ons oordeel, onder voorbehoud van het effect op de jaarrekening van het
punt vermeld in de voorgaande paragraaf, geeft de jaarrekening afgesloten op __
________ 200_ een getrouw beeld van het vermogen, de financiële toestand en de
resultaten van de vennootschap, in overeenstemming met het in België van
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Bijkomende vermeldingen (en inlichtingen) (64)

______
(62) Het is van belang voor de commissaris om de waarschuwing van hoofdstuk 3 van onderhavig boek
voor ogen te houden, inclusief het feit dat de voorbeelden van commissarisverslagen enkel en alleen voor
illustratieve doeleinden worden verstrekt. Rekening houdend met de bijzondere omstandigheden die in
een gegeven situatie van toepassing zijn, moet de commissaris een beroep doen op zijn professionele
oordeelsvorming (professional judgement) om te bepalen welk oordeel tot uitdrukking dient te worden
gebracht alsmede welke bijkomende vermeldingen (en inlichtingen) dienen te worden opgenomen.
(63) Komt overeen met de standaardtekst zoals opgenomen infra, punt 4.1.
(64) Komt overeen met de standaardtekst zoals opgenomen infra, punt 4.1. behalve, zoals uiteengezet infra,
punt 3.5.1., de aan te brengen wijzigingen.
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3.2.6. Meningsverschil omtrent een waardering: alternatief 2

Opmerkingen

1. Het verschil tussen een voorbehoud over de jaarrekening en een afkeurende
verklaring is een kwestie van materieel belang en professionele oordeelsvorming.
Er dient te worden verwezen naar artikel 19 van het koninklijk besluit van 10
januari 1994 betreffende de plichten van de bedrijfsrevisoren volgens hetwelk:
“Vermoed wordt zich van een revisorale opdracht niet te hebben gekweten, de
bedrijfsrevisor die: (...) b) aan het uitgedrukte oordeel een dergelijk voorbehoud
toevoegt, dat de waarde of draagwijdte van het oordeel wordt tenietgedaan.”.

2. In het voorbeeld hierna bezit de vennootschap een meerderheidsdeelneming in de
NV “Y” die is failliet gegaan na het afsluiten van de balans per 31 december,
doch vóór het bestuurorgaan de jaarrekening heeft afgesloten. De deelneming in
de dochtervennootschap, samen met de schuldvorderingen op deze laatste,
vertegenwoordigen een belangrijk deel van de activa van de vennootschap. Als
gevolg van dit faillissement dienen deze bedragen als verloren te worden
beschouwd. In hun jaarverslag hebben de bestuurders melding gemaakt van het
faillissement in de rubriek: “Gebeurtenissen na balansdatum”.

Op het ogenblik dat het bestuursorgaan de jaarrekening heeft opgesteld, blijken
de activa beschikbaar bij het afsluiten van het boekjaar, oninbaar te zijn. Derhalve
beïnvloedt het niet boeken van een waardevermindering in de jaarrekening
afgesloten op 31 december 200 __ op een fundamentele wijze het getrouw beeld
en de commissaris oordeelt bijgevolg dat het tot uitdrukking brengen van een
afkeurende verklaring zich opdringt.
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VOORBEELD (65)

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE ALGEMENE
VERGADERING DER AANDEELHOUDERS (VENNOTEN) VAN DE

VENNOOTSCHAP __________ OVER DE JAARREKENING OVER HET
BOEKJAAR AFGESLOTEN OP __ ________ 200_

Overeenkomstig de wettelijke en … (66) … bijkomende vermeldingen (en
inlichtingen).

Afkeurende verklaring over de jaarrekening

Wij hebben de controle uitgevoerd … (66)… het boekjaar van € ____________.

Het opstellen van de jaarrekening … (66) … omstandigheden redelijk zijn.

Het is onze verantwoordelijkheid … (66) … van het maken van fouten.

Overeenkomstig voornoemde controlenormen … (66) … van ons oordeel.

De naamloze vennootschap Y, dochteronderneming van de vennootschap, heeft
haar balans neergelegd en werd failliet verklaard na het afsluiten van het boekjaar
dat het voorwerp is van onderhavig verslag. Nochtans is geen enkele
waardevermindering geboekt op de financiële vaste activa die € ________
vertegenwoordigen bij wijze van deelneming en € ________ bij wijze van
vorderingen op verbonden ondernemingen. Indien de noodzakelijke
waardevermindering was geboekt, zou door het verlies van het boekjaar het eigen
vermogen zijn teruggebracht tot € ________.

Naar ons oordeel, omwille van het effect van de toestand vermeld in de voorgaande
paragraaf, geeft de jaarrekening afgesloten op __ __________ 200_ geen getrouw
beeld van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de
vennootschap, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.

Bijkomende vermeldingen (en inlichtingen) (67)

______
(65) Het is van belang voor de commissaris om de waarschuwing van hoofdstuk 3 van onderhavig boek
voor ogen te houden, inclusief het feit dat de voorbeelden van commissarisverslagen enkel en alleen voor
illustratieve doeleinden worden verstrekt. Rekening houdend met de bijzondere omstandigheden die in
een gegeven situatie van toepassing zijn, moet de commissaris een beroep doen op zijn professionele
oordeelsvorming (professional judgement) om te bepalen welk oordeel tot uitdrukking dient te worden
gebracht alsmede welke bijkomende vermeldingen (en inlichtingen) dienen te worden opgenomen.
(66) Komt overeen met de standaardtekst zoals opgenomen infra, punt 4.1.
(67) Komt overeen met de standaardtekst zoals opgenomen infra, punt 4.1. behalve, zoals uiteengezet infra,
punt 3.5.1., de aan te brengen wijzigingen.



VO
O

RB
EE

LD
EN

 V
AN

 C
O

M
M

IS
SA

RI
SV

ER
SL

AG
EN

 - 
M

EN
IN

G
SV

ER
SC

HI
L 

O
VE

R 
DE

 IN
HO

UD
 V

AN
 D

E 
JA

AR
RE

KE
NI

NG

78

HET COMMISSARISVERSLAG 2007

3.2.7. Meningsverschil en onzekerheid

Opmerkingen

1. Het is niet uitgesloten dat in bepaalde gevallen de commissaris enerzijds een
voorbehoud tot uitdrukking brengt om welke reden dan ook (anders dan een
voorbehoud met betrekking tot continuïteit) en anderzijds zijn verklaring wenst
te vervolledigen door het toevoegen van een toelichtende paragraaf, bijvoorbeeld
omwille van het bestaan van een aanzienlijke onzekerheid.

2. Het onderstaand voorbeeld betreft een situatie die analoog is met de voorgaande,
meerbepaald waar de commissaris vaststelt dat de vennootschap geen
waardevermindering heeft toegepast op bepaalde goederen in voorraad, terwijl
zij niet meer worden gecommercialiseerd.

Bovendien stelt de commissaris vast dat er diverse belangrijke geschillen bestaan
waarvan de afloop onzeker is. Het risico is dermate van belang voor het getrouw
beeld dat de commissaris het noodzakelijk acht om de aandacht hierop te vestigen
door te verwijzen naar de vermelding in de toelichting overeenkomstig artikel 25,
§ 3 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 dan wel in het jaarverslag.

3. In dit geval wordt de titel van het eerste deel van het commissarisverslag
“Verklaring over de jaarrekening met voorbehoud en toelichtende paragraaf”.

4. Onderafdeling 3.3. behandelt in het bijzonder de situaties in geval van een
belangrijke onzekerheid.
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VOORBEELD (68)

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE ALGEMENE
VERGADERING DER AANDEELHOUDERS (VENNOTEN) VAN DE

VENNOOTSCHAP __________ OVER
DE JAARREKENING OVER HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP __

________ 200_

Overeenkomstig de wettelijke en … (69) … bijkomende vermeldingen (en
inlichtingen).

Verklaring over de jaarrekening met voorbehoud en toelichtende paragraaf

Wij hebben de controle uitgevoerd … (69) … het boekjaar van € ____________.

Het opstellen van de jaarrekening … (69) … omstandigheden redelijk zijn.

Het is onze verantwoordelijkheid … (69)… van het maken van fouten.

Overeenkomstig voornoemde controlenormen … (69)… van ons oordeel.

Bij de waardering van de goederen op 31 december 200_, heeft de vennootschap
geen rekening gehouden met een waardevermindering die had moeten worden
toegepast wegens het wegvallen van de commercialisatie van bepaalde producten.
Hieruit volgt dat de rubriek van de voorraden geboekt op het actief van de balans,
evenals het resultaat van het boekjaar vóór belastingen, overgewaardeerd zijn ten
belope van € ____________.

Naar ons oordeel, onder voorbehoud van het effect op de jaarrekening van het
punt vermeld in voorgaande paragraaf, geeft de jaarrekening afgesloten op __
_________ 200_ een getrouw beeld van het vermogen, de financiële toestand en
de resultaten van de vennootschap, in overeenstemming met het in België van
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Zonder afbreuk te doen aan ons oordeel, vestigen wij de aandacht op toelichting
XVII van de jaarrekening, waarin is uiteengezet dat de vennootschap in twee
geschillen met de belastingadministratie is verwikkeld. De uiteindelijke uitkomst
van deze geschillen kan volgens de verantwoordelijken van de vennootschap op
dit ogenblik niet worden bepaald en evenmin werd een voorziening voor risico’s
en kosten hiervoor in de jaarrekening opgenomen.

Bijkomende vermeldingen (en inlichtingen) (70)

______
(68) Het is van belang voor de commissaris om de waarschuwing van hoofdstuk 3 van onderhavig boek
voor ogen te houden, inclusief het feit dat de voorbeelden van commissarisverslagen enkel en alleen voor
illustratieve doeleinden worden verstrekt. Rekening houdend met de bijzondere omstandigheden die in
een gegeven situatie van toepassing zijn, moet de commissaris een beroep doen op zijn professionele
oordeelsvorming (professional judgement) om te bepalen welk oordeel tot uitdrukking dient te worden
gebracht alsmede welke bijkomende vermeldingen (en inlichtingen) dienen te worden opgenomen.
(69) Komt overeen met de standaardtekst zoals opgenomen infra, punt 4.1.
(70) Komt overeen met de standaardtekst zoals opgenomen infra, punt 4.1. behalve, zoals uiteengezet infra,
punt 3.5.1., de aan te brengen wijzigingen.
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3.2.8. Ongepaste scheiding van boekjaren die leidt tot het tot uitdrukking
brengen van een voorbehoud

Opmerkingen

1. Indien de scheiding van boekjaren (cut-off) niet correct werd uitgevoerd, loopt de
lezer die een economische beslissing neemt op basis van de door de entiteit
gepubliceerde informatie, het risico te worden misleid. Het onderstaand voorbeeld
toont de gevolgen van een fout van scheiding van boekjaren die leidt tot het tot
uitdrukking brengen door de commissaris van een oordeel met voorbehoud.

2. Wanneer de commissaris een oordeel met voorbehoud tot uitdrukking brengt
betreffende een element van de resultatenrekening, of in elk geval wanneer hij
een afkeurende verklaring tot uitdrukking brengt dan wel een oordeelonthouding
formuleert, heeft dit niet enkel een invloed op het lopende boekjaar doch tevens
op het volgend boekjaar. Inderdaad, een te hoge winst of een te groot verlies voor
een boekjaar zal een omgekeerd effect hebben op het volgende boekjaar. Deze
gevallen worden behandeld in de volgende voorbeelden.
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VOORBEELD (71)

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE ALGEMENE
VERGADERING DER AANDEELHOUDERS (VENNOTEN) VAN DE

VENNOOTSCHAP __________ OVER DE JAARREKENING OVER HET
BOEKJAAR AFGESLOTEN OP __ ________ 200_

Overeenkomstig de wettelijke en … (72) … bijkomende vermeldingen (en
inlichtingen).

Verklaring over de jaarrekening met voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd … (72) … het boekjaar van € ____________.

Het opstellen van de jaarrekening … (72) … omstandigheden redelijk zijn.

Het is onze verantwoordelijkheid … (72)… van het maken van fouten.

Overeenkomstig voornoemde controlenormen … (72) … van ons oordeel.

Tijdens de controlewerkzaamheden hebben wij vastgesteld dat het bedrag van de
handelsschulden onderschat was ten belope van € ___________, hetgeen
overeenstemt met niet geboekte nog te ontvangen facturen wat bijgevolg een
onderschatting van de lasten van het boekjaar met zich meebrengt. Het resultaat
van het boekjaar vóór belastingen is dus overschat ten belope van hetzelfde bedrag.

Naar ons oordeel, onder voorbehoud van het effect op de jaarrekening van het
punt vermeld in voorgaande paragraaf, geeft de jaarrekening afgesloten op __
_________ 200_ een getrouw beeld van het vermogen, de financiële toestand en
de resultaten van de vennootschap, in overeenstemming met het in België van
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Bijkomende vermeldingen en inlichtingen (73)

______
(71) Het is van belang voor de commissaris om de waarschuwing van hoofdstuk 3 van onderhavig boek
voor ogen te houden, inclusief het feit dat de voorbeelden van commissarisverslagen enkel en alleen voor
illustratieve doeleinden worden verstrekt. Rekening houdend met de bijzondere omstandigheden die in
een gegeven situatie van toepassing zijn, moet de commissaris een beroep doen op zijn professionele
oordeelsvorming (professional judgement) om te bepalen welk oordeel tot uitdrukking dient te worden
gebracht alsmede welke bijkomende vermeldingen (en inlichtingen) dienen te worden opgenomen.
(72) Komt overeen met de standaardtekst zoals opgenomen infra, punt 4.1.
(73) Komt overeen met de standaardtekst zoals opgenomen infra, punt 4.1. behalve, zoals uiteengezet infra,
punt 3.5.1., de aan te brengen wijzigingen.
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3.2.9. Gevolgen van een voorbehoud tot uitdrukking gebracht in de verklaring
met betrekking tot het vorige boekjaar: alternatief 1

Opmerkingen

1. Wanneer de commissaris een oordeel met voorbehoud tot uitdrukking brengt
betreffende een element van de resultatenrekening, of wanneer hij een afkeurende
verklaring tot uitdrukking brengt dan wel een oordeelonthouding formuleert, heeft
dit niet enkel een invloed op het lopende boekjaar doch tevens op het volgende
boekjaar. Inderdaad, een te hoge winst of een te groot verlies voor een boekjaar
zal een omgekeerd effect hebben op het volgende boekjaar. De lezer van de
jaarrekening die economische beslissingen zou dienen te nemen op basis van het
aangegeven resultaat, loopt het risico te worden misleid in de loop van twee
opeenvolgende boekjaren. Om deze reden dient aan het voorbehoud te worden
herinnerd tijdens het tweede boekjaar. De titel van het commissarisverslag zou
derhalve als volgt kunnen luiden: “Verklaring over de jaarrekening met
voorbehoud”. In bepaalde omstandigheden zou de commissaris echter kunnen
overwegen de titel van het commissarisverslag te wijzigen zoals in hierna volgend
voorbeeld (alternatieven 2 en 3).

2. In het uitzonderlijk geval dat de leiding van oordeel is dat geen gevolg dient te
worden gegeven aan het voorbehoud dat door de commissaris tot uitdrukking
werd gebracht en dat deze laatste oordeelt dat het voorbehoud derhalve het volgende
jaar dient te worden behouden, blijft het probleem in het daaropvolgende jaar
(n+2) de vergelijkende cijfers beïnvloeden, zodanig dat de commissaris het nodig
zou kunnen oordelen de inhoud van zijn verslag ook voor dat jaar aan te passen.

3. Een entiteit kan worden geconfronteerd met diverse gebeurtenissen die de vorige
resultaten beïnvloeden: het ontdekken van een fout inzake de scheiding van
boekjaren (cut-off), een slechte toepassing van een waarderingsregel, enz. In
tegenstelling tot de internationale standaarden inzake financiële verslaggeving,
kan de vorige resultatenrekening niet worden verbeterd. Er dient immers aan te
worden herinnerd dat het Belgische boekhoudrecht niet zomaar toelaat de
openingsbalans van de jaarrekening te wijzigen. Artikel 26, § 2 van het koninklijk
besluit van 30 januari 2001 bepaalt: “De beginbalans van een boekjaar moet,
onverminderd de toepassing van artikel 83, tweede lid, overeenstemmen met de
eindbalans van het voorafgaande boekjaar”. Het in dit artikel beoogde artikel
83, tweede lid bepaalt: “Wanneer de bedragen van het boekjaar niet vergelijkbaar
zijn met die van het voorafgaande boekjaar, mogen de bedragen van het
voorafgaande boekjaar worden aangepast met het oog op hun vergelijkbaarheid;
(…)”; de nodige commentaar zal in de toelichting worden vermeld.
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VOORBEELD (74)

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE ALGEMENE
VERGADERING DER AANDEELHOUDERS (VENNOTEN) VAN DE

VENNOOTSCHAP __________ OVER DE JAARREKENING OVER HET
BOEKJAAR AFGESLOTEN OP __ ________ 200_

Overeenkomstig de wettelijke en … (75) … bijkomende vermeldingen (en
inlichtingen).

Verklaring over de jaarrekening met voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd … (75) … het boekjaar van € ____________.

Het opstellen van de jaarrekening … (75) … omstandigheden redelijk zijn.

Het is onze verantwoordelijkheid … (75) … van het maken van fouten.

Overeenkomstig voornoemde controlenormen … (75) … van ons oordeel.

Ons verslag over het voorgaande boekjaar bevatte een voorbehoud ten gevolge
van de niet-boeking van een voorziening voor brugpensioenen, waarvan bepaalde
gewezen personeelsleden genieten. Deze voorziening is gedurende het lopende
boekjaar aangelegd voor een bedrag van € __________________, waarvan €
____________ betrekking heeft op het voorgaande boekjaar.

Naar ons oordeel, onder voorbehoud van het effect op de jaarrekening van het
punt vermeld in voorgaande paragraaf, geeft de jaarrekening afgesloten op __
_________ 200_ een getrouw beeld van het vermogen, de financiële toestand en
de resultaten van de vennootschap, in overeenstemming met het in België van
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Bijkomende vermeldingen en inlichtingen (76)

______
(74) Het is van belang voor de commissaris om de waarschuwing van hoofdstuk 3 van onderhavig boek
voor ogen te houden, inclusief het feit dat de voorbeelden van commissarisverslagen enkel en alleen voor
illustratieve doeleinden worden verstrekt. Rekening houdend met de bijzondere omstandigheden die in
een gegeven situatie van toepassing zijn, moet de commissaris een beroep doen op zijn professionele
oordeelsvorming (professional judgement) om te bepalen welk oordeel tot uitdrukking dient te worden
gebracht alsmede welke bijkomende vermeldingen (en inlichtingen) dienen te worden opgenomen.
(75) Komt overeen met de standaardtekst zoals opgenomen infra, punt 4.1.
(76) Komt overeen met de standaardtekst zoals opgenomen infra, punt 4.1. behalve, zoals uiteengezet infra,
punt 3.5.1., de aan te brengen wijzigingen.
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3.2.10.Gevolgen van een voorbehoud tot uitdrukking gebracht in de verklaring
met betrekking tot het vorige boekjaar: alternatieven 2 en 3

Opmerkingen

1. Wanneer de commissaris een oordeel met voorbehoud tot uitdrukking brengt
betreffende een element van de resultatenrekening, of zeker wanneer hij een
afkeurende verklaring of een onthoudende verklaring tot uitdrukking brengt, heeft
dit niet enkel een invloed op het verslagjaar doch tevens op het volgende boekjaar.
Inderdaad, een te hoge winst of een te groot verlies voor een boekjaar zal een
omgekeerd effect ressorteren op het volgende boekjaar. De lezer van de
jaarrekening die economische beslissingen zou dienen te nemen op basis van het
aangegeven resultaat, loopt het risico te worden misleid in de loop van twee
opeenvolgende jaren. Om deze reden dient aan het voorbehoud te worden herinnerd
tijdens het tweede boekjaar zoals aangehaald in het eerste alternatief (cf. supra,
punt 3.2.9.). In bepaalde omstandigheden zou de commissaris echter kunnen
overwegen de titel van het commissarisverslag te wijzigen zoals in het tweede
alternatief dat wordt behandeld in het onderstaand voorbeeld.

2. Ten slotte kan een derde alternatief worden overwogen dat niet het voorwerp
uitmaakt van een voorbeeldverslag. Men kan veronderstellen dat het
bestuursorgaan van de entiteit, zich bewust van de gemaakte fout, deze vergissing
wenst te verbeteren. In tegenspraak met de internationale normen inzake financiële
verslaggeving laat het Wetboek van vennootschappen niet toe de openingsbalans
te wijzigen. De verbetering van een fout betreffende de verrichtingen van het
voorgaande boekjaar moet noodzakelijkerwijze worden geboekt in de
resultatenrekening van het verslagjaar. Overeenkomstig artikel 24 van het
koninklijk besluit van 30 januari 2001 wordt het principe van het getrouw beeld
echter slechts gerespecteerd indien een duidelijke en volledige uitleg wordt gegeven
in de toelichting van de jaarrekening. Het is slechts in de hypothese dat een
dergelijke uitleg wordt verschaft dat de commissaris kan beslissen geen voorbehoud
tot uitdrukking te brengen.

Zelfs indien de in de toelichting verstrekte inlichtingen voldoende zijn, zal de
commissaris de aandacht van de lezer moeten trekken op deze informatie die zijn
voorbehoud over het voorgaande boekjaar onderbouwt. Deze bijkomende inlichting
is niet van invloed op het getrouw beeld van de jaarrekening dat gewaarborgd is
door de informatie in de toelichting. Bijgevolg maakt zij deel uit van de inlichtingen
die moeten worden gegeven in het tweede deel van het commissarisverslag.

De vermelding die in het tweede deel van het commissarisverslag dient te worden
opgenomen met betrekking tot het jaarverslag, zou als volgt kunnen worden
geformuleerd:

“Het jaarverslag behandelt de door de wet vereiste inlichtingen, stemt overeen
met de jaarrekening en vermeldt de boeking gedurende het verslagjaar van een
voorziening die € … bedraagt die geboekt zou dienen te zijn tijdens het vorige
boekjaar. Wij kunnen ons echter niet uitspreken over de beschrijving…”.
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VOORBEELD (77)

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE ALGEMENE
VERGADERING DER AANDEELHOUDERS (VENNOTEN) VAN DE

VENNOOTSCHAP __________ OVER DE JAARREKENING OVER HET
BOEKJAAR AFGESLOTEN OP __ ________ 200_

Overeenkomstig de wettelijke en … (78) … bijkomende vermeldingen (en
inlichtingen).

Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud, met uitzondering van
de resultatenrekening van het boekjaar en van de vergelijkende cijfers die
het voorwerp uitmaken van een verklaring met voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd … (78) … het boekjaar van € ____________.

Het opstellen van de jaarrekening … (78) … omstandigheden redelijk zijn.

Het is onze verantwoordelijkheid … (78)… van het maken van fouten.

Overeenkomstig voornoemde controlenormen … (78) … van ons oordeel.

Ons verslag over het voorgaande boekjaar bevatte een voorbehoud ten gevolge
van het niet boeken van een voorziening voor brugpensioenen, waarvan bepaalde
gewezen personeelsleden genieten. Deze voorziening is gedurende het lopende
boekjaar aangelegd voor een bedrag van € ________________________, waarvan
€ ____________ betrekking heeft op het voorgaande boekjaar.

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening afgesloten op __ _________ 200_, met
uitzondering van de resultatenrekening van het boekjaar en van de vergelijkende
cijfers die het voorwerp uitmaken van een voorbehoud zoals vermeld in voorgaande
paragraaf, een getrouw beeld van het vermogen, de financiële toestand en de
resultaten van de vennootschap, in overeenstemming met het in België van
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Bijkomende vermeldingen en inlichtingen (79)

______
(77) Het is van belang voor de commissaris om de waarschuwing van hoofdstuk 3 van onderhavig boek
voor ogen te houden, inclusief het feit dat de voorbeelden van commissarisverslagen enkel en alleen voor
illustratieve doeleinden worden verstrekt. Rekening houdend met de bijzondere omstandigheden die in
een gegeven situatie van toepassing zijn, moet de commissaris een beroep doen op zijn professionele
oordeelsvorming (professional judgement) om te bepalen welk oordeel tot uitdrukking dient te worden
gebracht alsmede welke bijkomende vermeldingen (en inlichtingen) dienen te worden opgenomen.
(78) Komt overeen met de standaardtekst zoals opgenomen infra, punt 4.1.
(79) Komt overeen met de standaardtekst zoals opgenomen infra, punt 4.1. behalve, zoals uiteengezet infra,
punt 3.5.1., de aan te brengen wijzigingen.
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3.3. BELANGRIJKE ONZEKERHEID (NIET OMTRENT DE CONTINUITEIT)

3.3.1. Belangrijke onzekerheid – Toelichtende paragraaf

Opmerkingen

1. Het toevoegen van een toelichtende paragraaf na de oordeelsparagraaf is
verantwoord wanneer er een onzekerheid van materieel belang bestaat die niet
van aard is om een voorbehoud of een onthoudende verklaring te rechtvaardigen.
De onzekerheid kan samen voorkomen met een ander probleem dat, op zich,
verantwoordt dat de commissaris een voorbehoud in zijn verslag tot uitdrukking
brengt. In deze gevallen zal de titel van het eerste deel van het verslag
respectievelijk als volgt worden geformuleerd: “Verklaring over de jaarrekening
zonder voorbehoud, met een toelichtende paragraaf” of “Verklaring over de
jaarrekening met voorbehoud en toelichtende paragraaf”.

2. De toelichtende paragraaf moet steeds volgen op de oordeelsparagraaf. De
toelichtende paragraaf kan geen betrekking hebben op een element dat een effect
heeft op het oordeel van de commissaris. Opdat een toelichtende paragraaf mag
worden gebruikt, moet de commissaris kunnen verwijzen naar een vermelding
van de onzekerheid in de toelichting van de jaarrekening of in het jaarverslag
over de jaarrekening. Zoniet zal hij een voorbehoud in zijn verslag tot uitdrukking
moeten brengen (par. 3.6.1. van de Algemene controlenormen).

3. Met uitzondering van het probleem van de continuïteit, blijft het gebruik van een
toelichtende paragraaf steeds facultatief. Hij mag slechts worden gebruikt mits
het in acht nemen van de nodige voorzichtigheid en wanneer een belangrijke
onzekerheid bestaat. Onder onzekerheid moet worden verstaan, een situatie
waarvan de afloop afhankelijk is van toekomstige verrichtingen of gebeurtenissen,
die niet onder de rechtstreekse controle vallen van de entiteit en die een effect
kunnen ressorteren op de jaarrekening (par. 3.6.2. van de Algemene
controlenormen). Hieronder verstaat men het bestuursorgaan en de algemene
vergadering van aandeelhouders.

4. De toelichtende paragraaf in het eerste deel van het verslag betreft de fundamentele
onzekerheden en ondermeer de onzekerheden in verband met continuïteit.

5. In het onderstaand voorbeeld bestaan er meerdere belangrijke geschillen waarvan
de uitkomst onzeker is. Het risico is zodanig van belang voor het getrouw beeld
dat de commissaris het noodzakelijk oordeelt het te onderlijnen door te verwijzen
naar de inlichting die in de toelichting is gegeven overeenkomstig artikel 25, § 3
van het koninklijk besluit van 30 januari 2001.
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VOORBEELD (80)

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE ALGEMENE
VERGADERING DER AANDEELHOUDERS (VENNOTEN) VAN DE

VENNOOTSCHAP __________ OVER DE JAARREKENING OVER HET
BOEKJAAR AFGESLOTEN OP __ ________ 200_

Overeenkomstig de wettelijke en … (81)… bijkomende vermeldingen (en
inlichtingen).

Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud, met een toelichtende
paragraaf

Wij hebben de controle uitgevoerd … (81) … het boekjaar van € __________.

Het opstellen van de jaarrekening … (81) … omstandigheden redelijk zijn.

Het is onze verantwoordelijkheid … (81) … van het maken van fouten.

Overeenkomstig voornoemde controlenormen … (81) … van ons oordeel.

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening afgesloten op __ ________ 200_ een getrouw
beeld van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de
vennootschap, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.

Zonder afbreuk te doen aan het hierboven tot uitdrukking gebrachte oordeel,
vestigen wij de aandacht op toelichting XVII. van de jaarrekening, waarin is
uiteengezet dat de vennootschap in twee geschillen met de belastingadministratie
is verwikkeld evenals hun potentiële financiële gevolgen voor de vennootschap.
De uiteindelijke uitkomst van deze geschillen kan naar het oordeel van de
verantwoordelijken van de vennootschap op dit ogenblik niet worden bepaald en
evenmin werd een voorziening voor risico’s en kosten hiervoor in de jaarrekening
opgenomen.

Bijkomende vermeldingen (en inlichtingen) (82)

______
(80) Het is van belang voor de commissaris om de waarschuwing van hoofdstuk 3 van onderhavig boek
voor ogen te houden, inclusief het feit dat de voorbeelden van commissarisverslagen enkel en alleen voor
illustratieve doeleinden worden verstrekt. Rekening houdend met de bijzondere omstandigheden die in
een gegeven situatie van toepassing zijn, moet de commissaris een beroep doen op zijn professionele
oordeelsvorming (professional judgement) om te bepalen welk oordeel tot uitdrukking dient te worden
gebracht alsmede welke bijkomende vermeldingen (en inlichtingen) dienen te worden opgenomen.
(81) Komt overeen met de standaardtekst zoals opgenomen infra, punt 4.1.
(82) Komt overeen met de standaardtekst zoals opgenomen infra, punt 4.1. behalve, zoals uiteengezet infra,
punt 3.5.1., de aan te brengen wijzigingen.
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3.3.2. Belangrijke onzekerheid – Onthoudende verklaring

Opmerkingen

1. De commissaris mag zich enkel “onthouden” nadat hij tot het besluit is gekomen
dat er geen enkele controlewerkzaamheid bestaat om de onzekerheden op te heffen
die zijn onthoudende verklaring onderbouwen. De verklaring zal nauwkeurig en
duidelijk de feiten beschrijven die de commissaris er toe leiden een
oordeelonthouding te formuleren. Inderdaad, dit soort van verklaring ontneemt
aan de gebruikers elke aanduiding betreffende de geloofwaardigheid van de
(geconsolideerde) jaarrekening (par. 3.9.3. van de Algemene controlenormen).

2. De commissaris kan slechts in de volgende twee gevallen een onthoudende
verklaring geven:

1) indien de verstrekte informatie dermate ontoereikend is dat het onmogelijk is
om een gefundeerd oordeel over het getrouw beeld van de (geconsolideerde)
jaarrekening te geven ten aanzien van van het vermogen, de financiële toestand
en de resultaten van de entiteit of het geconsolideerd geheel. Dit kan
bijvoorbeeld het gevolg zijn van de onmogelijkheid om bepaalde essentiële
controlewerkzaamheden uit te voeren of van de accidentele verdwijning van
verantwoordingsstukken en/of boekhoudkundige stukken (par. 3.9.1. van de
Algemene controlenormen).

Zoals hiervoor reeds werd uitgelegd, zal indien de interne controle belangrijke
tekortkomingen vertoont en alternatieve procedures geen voldoende en
geschikte controle-informatie opleveren, de commissaris een voorbehoud tot
uitdrukking brengen of een oordeelonthouding formuleren (par. 3.3.7. van de
Algemene controlenormen).

2) wanneer de toestand van de entiteit wordt gekenmerkt door talrijke
onzekerheden, die op betekenisvolle wijze de (geconsolideerde) jaarrekening
beïnvloeden, hetzij vanuit het oogpunt van de continuïteit, hetzij wat de inhoud
van bepaalde rekeningrubrieken betreft, zodanig dat de eenvoudige toevoeging
van een toelichtende paragraaf na de oordeelsparagraaf niet als voldoende
zou kunnen worden beschouwd (par. 3.9.1. van de Algemene controlenormen).

De commissaris mag zich enkel “onthouden” van het tot uitdrukking brengen
van een oordeel nadat hij alles heeft gedaan gericht op het vaststellen of er
geen enkele aangepaste controletechniek bestaat om de onzekerheden op te
heffen die zijn onthoudende verklaring onderbouwen en het nagaan of de
(geconsolideerde) jaarrekening een getrouw beeld geeft. Dit geval wordt in
het onderstaand voorbeeld hiernaast weergegeven. Het is duidelijk dat de
kwantitatieve invloed van de onzekerheid hier een rol speelt. In dit verband
wordt herinnerd aan artikel 19 van het koninklijk besluit van 10 januari 1994
betreffende de plichten van de bedrijfsrevisoren volgens hetwelk: “Vermoed
wordt zich van een revisorale opdracht niet te hebben gekweten, de
bedrijfsrevisor die (...) aan het uitgedrukte oordeel een dergelijk voorbehoud
toevoegt, dat de waarde of draagwijdte van het oordeel wordt tenietgedaan.”.
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VOORBEELD (83)

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE ALGEMENE
VERGADERING DER AANDEELHOUDERS (VENNOTEN) VAN DE

VENNOOTSCHAP __________ OVER DE JAARREKENING OVER HET
BOEKJAAR AFGESLOTEN OP __ ________ 200_

Overeenkomstig de wettelijke en … (84)… bijkomende vermeldingen (en
inlichtingen).

Onthoudende verklaring over de jaarrekening

Uitgezonderd voor wat betreft de hierna vermelde aangelegenheid met betrekking
tot de beperking in de uitvoering van onze controle, hebben wij de controle
uitgevoerd … (84) … het boekjaar van € __________.

Het opstellen van de jaarrekening … (84) … omstandigheden redelijk zijn.

Het is onze verantwoordelijkheid … (84) … van het maken van fouten.

Overeenkomstig voornoemde controlenormen hebben wij rekening gehouden met
de administratieve en boekhoudkundige organisatie van de vennootschap, alsook
met haar procedures van interne controle. Wij hebben van de verantwoordelijken
en van het bestuursorgaan van de vennootschap de voor onze controles vereiste
ophelderingen en inlichtingen verkregen. Wij hebben op basis van steekproeven
de verantwoording onderzocht van de bedragen opgenomen in de jaarrekening.
Wij hebben de gegrondheid van de waarderingsregels, de redelijkheid van de
betekenisvolle boekhoudkundige ramingen gemaakt door de vennootschap, alsook
de voorstelling van de jaarrekening als geheel beoordeeld.

Omwille van de moeilijke omstandigheden die zich voordoen in het land..., bestaat
er een aanzienlijke onzekerheid omtrent de relevantie van de waardering van de
deelnemingen in ondernemingen gevestigd in dit land. Deze deelnemingen en deze
vorderingen vertegenwoordigen __ % van de activa van de vennootschap; het is
ons dan ook niet mogelijk een oordeel te geven omtrent het getrouw beeld van de
jaarrekening.

Gezien de hierboven vermelde aanzienlijke onzekerheid, zijn wij niet in de
mogelijkheid een oordeel tot uitdrukking te brengen over het feit of de jaarrekening
afgesloten op __ _________ 200_ een getrouw beeld van het vermogen, de
financiële toestand en de resultaten van de vennootschap geeft, in overeenstemming
met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundige referentiestelsel.

Bijkomende vermeldingen (en inlichtingen) (85)

______
(83) Het is van belang voor de commissaris om de waarschuwing van hoofdstuk 3 van onderhavig boek
voor ogen te houden, inclusief het feit dat de voorbeelden van commissarisverslagen enkel en alleen voor
illustratieve doeleinden worden verstrekt. Rekening houdend met de bijzondere omstandigheden die in
een gegeven situatie van toepassing zijn, moet de commissaris een beroep doen op zijn professionele
oordeelsvorming (professional judgement) om te bepalen welk oordeel tot uitdrukking dient te worden
gebracht alsmede welke bijkomende vermeldingen (en inlichtingen) dienen te worden opgenomen.
(84) Komt overeen met de standaardtekst zoals opgenomen infra, punt 4.1.
(85) Komt overeen met de standaardtekst zoals opgenomen infra, punt 4.1. behalve, zoals uiteengezet infra,
punt 3.5.1., de aan te brengen wijzigingen.
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3.4. AANGELEGENHEDEN MET BETREKKING TOT DE CONTINUITEIT

3.4.1. Aangelegenheden met betrekking tot de continuïteit – Verslag zonder
voorbehoud, met een toelichtende paragraaf

Opmerkingen

1. De financiële moeilijkheden van de entiteit kunnen een belangrijke onzekerheid
doen ontstaan bij het opstellen van de jaarrekening door het bestuursorgaan en
voor de aflevering van een verklaring zonder voorbehoud door de commissaris.
Inderdaad, de jaarrekening wordt in beginsel opgesteld op basis van de
veronderstelling van continuïteit (art. 28, § 1, derde lid K.B. 30 januari 2001).
Indien deze veronderstelling niet langer geschikt is, wordt het noodzakelijk
waardecorrecties toe te passen die gebaseerd zijn op de verwachte realisaties (art.
28, § 2, tweede lid K.B. van 30 januari 2001). Het is evenwel niet altijd mogelijk
met zekerheid een oordeel tot uitdrukking te brengen dat de jaarrekening, opgesteld
in going concern, geen getrouw beeld geeft zolang een overlevingskans mogelijk
blijft. Om deze reden zal een verklaring met voorbehoud, een onthoudende of
afkeurende verklaring, die blijkt geeft van een meningsverschil met de leiding,
niet steeds de meest gepaste formule zijn.

2. Artikel 96, 6° van het Wetboek van vennootschappen verplicht de leiding van de
vennootschap de continuïteit te verantwoorden in het jaarverslag:

- van zodra er een overgedragen verlies opgenomen is in de balans; of
- wanneer de resultatenrekening een verlies van het boekjaar vertoont gedurende

twee opeenvolgende boekjaren.

Men zou kunnen verwachten dat deze inlichtingen in de eerste plaats worden
gegeven in de toelichting van de jaarrekening als deel van de waarderingsregels.
Gezien evenwel het jaarverslag gewoonlijk bij de jaarrekening is gevoegd in alle
wettelijke bekendmakingen, is er geen noodzaak de verplichting te verzwaren
door een dubbele vermelding. De commissaris kan genoegen nemen met een
vermelding in het jaarverslag. In de kleine niet-beursgenoteerde vennootschappen
waar overeenkomstig artikel 94, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen
geen jaarverslag dient te worden opgesteld, kan de commissaris genoegen nemen
met de verantwoording in de toelichting overeenkomstig artikel 94, tweede lid
van het Wetboek van vennootschappen.
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3. Indien de nodige toelichtingen door het bestuursorgaan worden verstrekt en een
overlevingskans mogelijk blijft, is er geen reden om een voorbehoud tot uitdrukking
te brengen: de toevoeging van een toelichtende paragraaf kan in dat geval het
meest aangewezen zijn. Een toelichtende paragraaf is vereist wanneer zich een
probleem van materieel belang inzake continuïteit voordoet alsmede in het geval
voldoende informatie door het bestuursorgaan werd verstrekt dat de
overlevingskansen van de vennootschap niet direct in gevaar zijn. Louter omwille
van het feit dat een vennootschap gedurende twee opeenvolgende boekjaren een
beperkt verlies lijdt, terwijl zij beschikt over aanzienlijke eigen middelen, dient
er geen toelichtende paragraaf na de oordeelsparagraaf te worden toegevoegd.
Wanneer er geen enkele onzekerheid omtrent de continuïteit bestaat, zoals
bijvoorbeeld wanneer de aandeelhouders een uitdrukkelijke verplichting zijn
aangegaan om hun dochtervennootschap financieel te steunen, zou eveneens een
oordeel zonder voorbehoud tot uitdrukking kunnen worden gebracht. In bepaalde
gevallen is het echter mogelijk dat een verklaring met voorbehoud of een verklaring
anders dan een verklaring zonder voorbehoud meer aangewezen is (cf. infra, punten
3.4.2., 3.4.3. en 3.4.4.).

4. De toelichtende paragraaf moet steeds volgen op de verklaring en kan geen
betrekking hebben op een element dat een negatieve weerslag heeft op het oordeel
van de commissaris. Opdat een toelichtende paragraaf zou mogen worden
toegevoegd, moet de commissaris kunnen verwijzen naar een vermelding van de
onzekerheid in het jaarverslag of in de toelichting (86). Bij gebrek aan vermelding
in het jaarverslag of in de toelichting moet de commissaris overwegen een oordeel
met voorbehoud tot uitdrukking te brengen.

______
(86) Cf. IBR, Algemene controlenormen, par. 3.6.1.
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______
(87) Deze situatie zou uitzonderlijk kunnen worden overwogen wanneer de commissaris beschikt over de
volledige vereiste documentatie om de herstelmaatregelen te beoordelen en hij vertrouwen heeft in deze
maatregelen. Indien dit niet het geval zou zijn, zal hij meestal een onthoudende verklaring tot uitdrukking
moeten brengen.

5. De hypotheses die zich kunnen voordoen in het geval van een onzekerheid van
materieel belang omtrent de continuïteit kunnen bijvoorbeeld als volgt worden
samengevat:

Gepaste verantwoording en
informatie in het

jaarverslag of
in de toelichting

bij de ja nee
jaarrekening

Geloofwaardigheid
en kwaliteit van de
herstelmogelijkheden

Commissaris heeft vertrouwen in toelichtende oordeel met
de herstelmogelijkheden paragraaf voorbehoud (87)

Commissaris heeft kennis van
meerdere onzekerheden die de onthoudende
geloofwaardigheid en de kwaliteit verklaring afkeurend oordeel
van de herstelmogelijkheden negatief
beïnvloeden

Commissaris heeft geen vertrouwen
in de herstelmogelijkheden afkeurend oordeel afkeurend oordeel

6. In het onderstaand voorbeeld zou, volgens de omstandigheden, de zin in cursief
ook als volgt kunnen luiden:

“Deze veronderstelling is slechts verantwoord in de hypothese dat de
vooropgestelde herstelmaatregelen worden gerealiseerd, met inbegrip van het
bekomen van aanvullende financieringsmiddelen.”
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VOORBEELD (88)

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE ALGEMENE
VERGADERING DER AANDEELHOUDERS (VENNOTEN) VAN DE

VENNOOTSCHAP __________ OVER DE JAARREKENING OVER HET
BOEKJAAR AFGESLOTEN OP __ ________ 200_

Overeenkomstig de wettelijke en … (89)… bijkomende vermeldingen (en
inlichtingen).

Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud, met een toelichtende
paragraaf

Wij hebben de controle uitgevoerd … (89) … het boekjaar van € __________.

Het opstellen van de jaarrekening … (89)… omstandigheden redelijk zijn.

Het is onze verantwoordelijkheid … (89) … van het maken van fouten.

Overeenkomstig voornoemde controlenormen … (89) … van ons oordeel.

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening afgesloten op __ ________ 200_ een getrouw
beeld van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de
vennootschap, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.

Niettegenstaande de vennootschap aanzienlijke verliezen heeft geleden die de
financiële toestand van de vennootschap aantasten, is de jaarrekening opgesteld in
de veronderstelling van voortzetting van haar activiteiten. Deze veronderstelling
is slechts verantwoord in de mate dat de vennootschap verder op de financiële
steun van haar aandeelhouders kan rekenen of beroep kan doen op andere
financieringsbronnen (90). Zonder afbreuk te doen aan het hierboven tot uitdrukking
gebrachte oordeel, vestigen wij de aandacht op het jaarverslag, waarin het
bestuursorgaan, overeenkomstig artikel 96, 6° van het Wetboek van
vennootschappen, de toepassing van de waarderingsregels in de veronderstelling
van continuïteit verantwoordt. Er werden geen aanpassingen gedaan met betrekking
tot de waardering of de classificatie van bepaalde balansposten die noodzakelijk
zouden kunnen blijken indien de vennootschap niet meer in staat zou zijn haar
activiteiten verder te zetten.

Bijkomende vermeldingen (en inlichtingen) (91)

______
(88) Het is van belang voor de commissaris om de waarschuwing van hoofdstuk 3 van onderhavig boek
voor ogen te houden, inclusief het feit dat de voorbeelden van commissarisverslagen enkel en alleen voor
illustratieve doeleinden worden verstrekt. Rekening houdend met de bijzondere omstandigheden die in
een gegeven situatie van toepassing zijn, moet de commissaris een beroep doen op zijn professionele
oordeelsvorming (professional judgement) om te bepalen welk oordeel tot uitdrukking dient te worden
gebracht alsmede welke bijkomende vermeldingen (en inlichtingen) dienen te worden opgenomen
(89) Komt overeen met de standaardtekst zoals opgenomen infra, punt 4.1.
(90) Cf. supra, opmerking nr. 6.
(91) Komt overeen met de standaardtekst zoals opgenomen infra, punt 4.1. behalve, zoals uiteengezet infra,
punt 3.5.1., de aan te brengen wijzigingen.



VO
O

RB
EE

LD
EN

 V
AN

 C
O

M
M

IS
SA

RI
SV

ER
SL

AG
EN

 - 
AA

NG
EL

EG
EN

HE
DE

N 
M

ET
 B

ET
RE

KK
IN

G
 T

O
T 

DE
 C

O
NT

IN
UI

TE
IT

94

HET COMMISSARISVERSLAG 2007

3.4.2. Aangelegenheden met betrekking tot de continuïteit – Verslag met
voorbehoud

Opmerkingen

1. De opmerkingen geformuleerd supra, punt 3.4.1. blijven van toepassing op het
huidig verslag.

2. Artikel 96, 6° van het Wetboek van vennootschappen verplicht het bestuursorgaan,
in welbepaalde gevallen, in het jaarverslag een verantwoording te geven inzake
de toepassing van de waarderingsregels in de veronderstelling van continuïteit.
Indien deze verantwoording ontbreekt, mag de toelichtende paragraaf door de
commissaris niet worden gebruikt gezien het onmogelijk is te verwijzen naar een
verstrekt element van informatie door het bestuursorgaan in het jaarverslag of de
toelichting; er wordt dan geen getrouw beeld gegeven van de financiële toestand
van de vennootschap. Het ontbreken van deze inlichting vereist daarenboven het
opnemen van een vermelding in het tweede deel van het commissarisverslag gezien
het jaarverslag inderdaad niet alle vereiste elementen bevat. In dit specifieke geval,
met name in het geval van een onzekerheid inzake de continuïteit zonder dat
hiervoor een verantwoording is gegeven, is het tot uitdrukking brengen van een
voorbehoud in het verslag noodzakelijk.

3. Het is niet voldoende dat het bestuursorgaan een verantwoording geeft opdat de
commissaris een toelichtende paragraaf zou kunnen opnemen. Deze
verantwoording dient geloofwaardig te zijn. Onder “vertrouwen in de
herstelmaatregelen” wordt niet bedoeld dat de commissaris een oordeel tot
uitdrukking brengt over de kwaliteit van de goedgekeurde maatregelen. Het gaat
eenvoudigweg om de inschatting dat in die omstandigheden de entiteit een redelijke
mogelijkheid heeft om te overleven gedurende een periode van 12 maanden te
rekenen vanaf de afsluitdatum van het boekjaar (92).

______
(92) IBR, Controleaanbeveling “Controle van een vennootschap in moeilijkheden” (3 december 1999),
Vademecum, II, 2005, p. 481, par. 5.
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VOORBEELD (93)

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE ALGEMENE
VERGADERING DER AANDEELHOUDERS (VENNOTEN) VAN DE

VENNOOTSCHAP __________ OVER DE JAARREKENING
OVER HET BOEKJAAR AFGESLOTEN

OP __ ________ 200_

Overeenkomstig de wettelijke en … (94) … bijkomende vermeldingen (en
inlichtingen).

Verklaring over de jaarrekening met voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd … (94) … het boekjaar van € __________.

Het opstellen van de jaarrekening … (94) … omstandigheden redelijk zijn.

Het is onze verantwoordelijkheid … (94) … van het maken van fouten.

Overeenkomstig voornoemde controlenormen … (94) … van ons oordeel.

De vennootschap heeft in de loop van het boekjaar verlies geleden en haar netto-
actief is ingevolge deze verliezen gedaald tot een bedrag van € __________.
Rekening houdend met de door het bestuursorgaan overwogen perspectieven, is
deze laatste echter van mening dat de continuïteit van de entiteit niet in vraag moet
worden gesteld. Inlichtingen omtrent deze perspectieven komen noch voor in het
jaarverslag, noch in de toelichting bij de jaarrekening. Er werden geen aanpassingen
verricht met betrekking tot de waardering of de classificatie van bepaalde
balansposten die noodzakelijk zouden kunnen blijken als de vennootschap niet
meer in staat zou zijn haar activiteiten verder te zetten.

Naar ons oordeel, onder voorbehoud van het ontbreken van de gegevens betreffende
de continuïteit van de vennootschap vermeld in de voorgaande paragraaf, geeft de
jaarrekening afgesloten op __ ________ 200_ een getrouw beeld van het vermogen,
de financiële toestand en de resultaten van de vennootschap, in overeenstemming
met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Bijkomende vermeldingen (en inlichtingen) (95)

______
(93) Het is van belang voor de commissaris om de waarschuwing van hoofdstuk 3 van onderhavig boek
voor ogen te houden, inclusief het feit dat de voorbeelden van commissarisverslagen enkel en alleen voor
illustratieve doeleinden worden verstrekt. Rekening houdend met de bijzondere omstandigheden die in
een gegeven situatie van toepassing zijn, moet de commissaris een beroep doen op zijn professionele
oordeelsvorming (professional judgement) om te bepalen welk oordeel tot uitdrukking dient te worden
gebracht alsmede welke bijkomende vermeldingen (en inlichtingen) dienen te worden opgenomen.
(94) Komt overeen met de standaardtekst zoals opgenomen infra, punt 4.1.
(95) Komt overeen met de standaardtekst zoals opgenomen infra, punt 4.1. behalve, zoals uiteengezet infra,
punt 3.5.1., de aan te brengen wijzigingen.
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3.4.3. Aangelegenheden met betrekking tot de continuïteit – Onthoudende
verklaring

Opmerkingen

1. De bemerkingen geformuleerd supra, punt 3.4.1. blijven van toepassing op het
huidige verslag.

2. Naast de noodzaak van het toevoegen van een toelichtende paragraaf en van het
tot uitdrukking brengen van een voorbehoud in geval van twijfel omtrent de
continuïteit, bestaat soms de noodzaak om een onthoudende verklaring of een
afkeurende verklaring tot uitdrukking te brengen. De onthoudende verklaring is
eerder een uitzonderlijke aangelegenheid. Normalerwijze wordt deze vorm van
verklaring slechts gebruikt wanneer de commissaris controleproblemen ervaart
als gevolg van talrijke onzekerheden die de onmogelijkheid met zich meebrengen
om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen ter onderbouwing
van het oordeel of de jaarrekening geen van materieel belang zijnde afwijkingen
bevat (par. 3.9.1. van de Algemene controlenormen). Dit zou het geval kunnen
zijn wanneer de entiteit ernstige continuïteitsproblemen kent en wanneer het
onmogelijk is voldoende en geschikte controle-informatie te bekomen omtrent de
geloofwaardigheid van de vooropgestelde herstelmaatregelen.

3. Indien de commissaris zich een redelijke mate van zekerheid heeft bekomen over
het feit dat de stopzetting van betalingen onvermijdbaar is op korte termijn, zal
hij normalerwijze verkiezen een afkeurend oordeel tot uitdrukking te brengen (cf.
infra, punt 3.4.4.).
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VOORBEELD (96)

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE ALGEMENE
VERGADERING DER AANDEELHOUDERS (VENNOTEN) VAN DE
VENNOOTSCHAP ___________ OVER DE JAARREKENING OVER

HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP __ ________ 200_

Overeenkomstig de wettelijke en … (97) … bijkomende vermeldingen (en
inlichtingen).

Onthoudende verklaring over de jaarrekening

Wij hebben de controle uitgevoerd … (97)… het boekjaar van € __________.

Het opstellen van de jaarrekening … (97) … omstandigheden redelijk zijn.

Het is onze verantwoordelijkheid … (97) … van het maken van fouten.

Overeenkomstig voornoemde controlenormen hebben wij rekening gehouden met
de administratieve en boekhoudkundige organisatie van de vennootschap, alsook
met haar procedures van interne controle. Wij hebben van de verantwoordelijken
en van het bestuursorgaan van de vennootschap de voor onze controles vereiste
ophelderingen en inlichtingen verkregen. Wij hebben op basis van steekproeven
de verantwoording onderzocht van de bedragen opgenomen in de jaarrekening.
Wij hebben de gegrondheid van de waarderingsregels, de redelijkheid van de
betekenisvolle boekhoudkundige ramingen gemaakt door de vennootschap, alsook
de voorstelling van de jaarrekening als geheel beoordeeld.

Zoals opgemerkt in het jaarverslag (in de toelichting...), is de bedrijfsvergunning
van de voornaamste fabriek vervallen en zijn de besprekingen omtrent de
vernieuwing nog steeds aan de gang, tengevolge van de verwerping van de
hernieuwingaanvraag, die het voorwerp heeft uitgemaakt van een opschortend
beroep. De vennootschap heeft verder te kampen met een belangrijke
milieuaansprakelijkheidsvordering. Dergelijke problemen veroorzaken een
fundamentele onzekerheid inzake de relevantie van de jaarrekening en inzake de
continuïteit van de entiteit.

In het licht van de aanzienlijke onzekerheid zoals in de voorgaande paragraaf
omschreven, is het ons niet mogelijk een oordeel tot uitdrukking te brengen over
het feit of de jaarrekening afgesloten op __ ______ 200_ een getrouw beeld van
het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de vennootschap geeft
in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel.

Bijkomende vermeldingen (en inlichtingen) (98)

______
(96) Het is van belang voor de commissaris om de waarschuwing van hoofdstuk 3 van onderhavig boek
voor ogen te houden, inclusief het feit dat de voorbeelden van commissarisverslagen enkel en alleen voor
illustratieve doeleinden worden verstrekt. Rekening houdend met de bijzondere omstandigheden die in
een gegeven situatie van toepassing zijn, moet de commissaris een beroep doen op zijn professionele
oordeelsvorming (professional judgement) om te bepalen welk oordeel tot uitdrukking dient te worden
gebracht alsmede welke bijkomende vermeldingen (en inlichtingen) dienen te worden opgenomen.
(97) Komt overeen met de standaardtekst zoals opgenomen infra, punt 4.1.
(98) Komt overeen met de standaardtekst zoals opgenomen infra, punt 4.1. behalve, zoals uiteengezet infra,
punt 3.5.1., de aan te brengen wijzigingen.
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3.4.4. Aangelegenheden met betrekking tot de continuïteit – Afkeurende
verklaring

Opmerkingen

1. De geformuleerde bemerkingen supra, punt 3.4.1. blijven van toepassing op het
huidige verslag.

2. Naast de mogelijkheid van het toevoegen van een toelichtende paragraaf en van
het tot uitdrukking brengen van een voorbehoud in geval van twijfel omtrent de
continuïteit, bestaat de mogelijkheid om een onthoudende verklaring of een
afkeurende verklaring tot uitdrukking te brengen.

3. Indien de commissaris een redelijke mate van zekerheid heeft bekomen over het
feit dat de stopzetting van betalingen onvermijdbaar is op korte termijn, zal hij
normalerwijze verkiezen een afkeurend oordeel tot uitdrukking te brengen.



VO
O

RB
EE

LD
EN

 V
AN

 C
O

M
M

IS
SA

RI
SV

ER
SL

AG
EN

 - 
AA

NG
EL

EG
EN

HE
DE

N 
M

ET
 B

ET
RE

KK
IN

G
 T

O
T 

DE
 C

O
NT

IN
UI

TE
IT

99

HET COMMISSARISVERSLAG 2007

VOORBEELD (99)

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE ALGEMENE
VERGADERING DER AANDEELHOUDERS (VENNOTEN) VAN DE

VENNOOTSCHAP __________ OVER DE JAARREKENING OVER HET
BOEKJAAR AFGESLOTEN OP __ ________ 200_

Overeenkomstig de wettelijke en … (100) … bijkomende vermeldingen (en
inlichtingen).

Afkeurende verklaring over de jaarrekening

Wij hebben de controle uitgevoerd … (100) … het boekjaar van € __________.

Het opstellen van de jaarrekening … (100)… omstandigheden redelijk zijn.

Het is onze verantwoordelijkheid … (100) … van het maken van fouten.

Overeenkomstig voornoemde controlenormen … (100) … van ons oordeel.

De vennootschap lijdt aanzienlijke verliezen die haar financiële toestand ernstig
in het gevaar brengen. De jaarrekening heeft niet het voorwerp uitgemaakt van
aanpassingen die in een dergelijke situatie noodzakelijk zijn.

Naar ons oordeel, omwille van het effect van de toestand vermeld in de voorgaande
paragraaf, geeft de jaarrekening afgesloten op __ ________ 200_ geen getrouw
beeld van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de
vennootschap, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.

Bijkomende vermeldingen (en inlichtingen) (101)

______
(99) Het is van belang voor de commissaris om de waarschuwing van hoofdstuk 3 van onderhavig boek
voor ogen te houden, inclusief het feit dat de voorbeelden van commissarisverslagen enkel en alleen voor
illustratieve doeleinden worden verstrekt. Rekening houdend met de bijzondere omstandigheden die in
een gegeven situatie van toepassing zijn, moet de commissaris een beroep doen op zijn professionele
oordeelsvorming (professional judgement) om te bepalen welk oordeel tot uitdrukking dient te worden
gebracht alsmede welke bijkomende vermeldingen (en inlichtingen) dienen te worden opgenomen.
(100) Komt overeen met de standaardtekst zoals opgenomen infra, punt 4.1.
(101) Komt overeen met de standaardtekst zoals opgenomen infra, punt 4.1. behalve, zoals uiteengezet
infra, punt 3.5.1., de aan te brengen wijzigingen.
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3.5. AANPASSINGEN AANGEBRACHT AAN DE INHOUD VAN HET TWEEDE
DEEL VAN HET COMMISSARISVERSLAG

3.5.1. Aanpassingen in geval van een oordeel, anders dan een oordeel zonder
voorbehoud

Wanneer de commissaris een oordeel, anders dan een oordeel zonder voorbehoud tot
uitdrukking brengt, zal het tweede deel van het verslag moeten worden aangepast.

Inderdaad, in deze omstandigheden moet de commissaris de vermelding met
betrekking tot het voeren van de boekhouding aanpassen overeenkomstig de wettelijke
en bestuursrechtelijke voorschriften.

Bovendien dient de aandacht te worden gevestigd op artikel 92, § 1, eerste lid van het
Wetboek van vennootschappen dat bepaalt:

“De zaakvoerders of de bestuurders zijn verplicht elk jaar een inventaris op te maken
volgens de waarderingsmaatstaven bepaald door de Koning, alsmede een jaarrekening
in de vorm en met de inhoud bepaald door de Koning. Die jaarrekening bestaat uit de
balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt een geheel.”

Het niet naleven van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het
Wetboek van vennootschappen heeft het niet naleven van het Wetboek zelf tot gevolg,
in de betekenis van artikel 144, eerste lid, 8° van het Wetboek van vennootschappen
De commissaris zal derhalve moeten onderzoeken in welke mate het niet naleven
van de bepalingen van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 de melding
hieromtrent in het tweede deel van zijn verslag kan wijzigen.

De commissaris zal zich ten slotte dienen af te vragen of het nodig is een commentaar
over de verwerking van het resultaat uit te drukken.

Wanneer de commissaris zich bevindt in de situatie waarbinnen hij een oordeel met
voorbehoud tot uitdrukking brengt, dient het tweede deel van zijn verslag te worden
gewijzigd.

Eerst en vooral zal de commissaris, al naar gelang de omstandigheden, dienen te
bepalen of het jaarverslag de door de wet vereiste inlichtingen behandelt en
overeenstemt met de jaarrekening. Indien dit niet het geval is, zal hij eventueel de
melding hieromtrent aanpassen. Vervolgens zouden de hierna volgende voorbeelden
kunnen worden gebruikt:

“Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, en met uitzondering van
hetgeen vermeld is in het deel van onderhavig verslag met betrekking tot ons oordeel,
wordt de boekhouding gevoerd overeenkomstig de in België toepasselijke wettelijke
en bestuursrechtelijke voorschriften.

Met uitzondering van hetgeen vermeld is in het deel van onderhavig verslag met
betrekking tot ons oordeel, dienen wij u geen andere verrichting of beslissing mede te
delen die in overtreding met de statuten of het Wetboek van vennootschappen zou zijn
gedaan of genomen. De verwerking van het resultaat die aan de algemene vergadering
wordt voorgesteld, stemt overeen met de wettelijke en statutaire bepalingen (102).”

______
(102) Deze laatste vermelding dient eventueel te worden aangepast omdat in bepaalde omstandigheden de
commissaris zich niet zal kunnen uitspreken over de overeenstemming van de resultaatverwerking met de
wettelijke en statutaire bepalingen.
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Eventueel: “Rekening houdend met hetgeen vermeld is in het deel van onderhavig
verslag met betrekking tot ons oordeel, kunnen wij geen oordeel tot uitdrukking brengen
over de overeenstemming met de wettelijke en statutaire bepalingen van de verwerking
van het resultaat die aan de algemene vergadering wordt voorgesteld.”.

Wanneer de commissaris wordt geconfronteerd met een beperking in de uitvoering
van zijn controle, dient het tweede deel van zijn verslag te worden gewijzigd.

Eerst en vooral zal de commissaris, al naar gelang de omstandigheden, dienen te
bepalen of het jaarverslag de door de wet vereiste inlichtingen behandelt en
overeenstemt met de jaarrekening. Indien dit niet het geval is, zal hij eventueel de
melding hieromtrent aanpassen. Vervolgens zouden de hierna volgende voorbeelden
kunnen worden gebruikt.

“Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, en rekening houdend
met de beperkingen vermeld in het deel van onderhavig verslag met betrekking tot
ons oordeel, wordt de boekhouding gevoerd overeenkomstig de in België toepasselijke
wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften.

Rekening houdend met de beperkingen vermeld in het deel van onderhavig verslag
met betrekking tot ons oordeel, dienen wij u geen verrichting of beslissing mede te
delen die overigens in overtreding met de statuten of het Wetboek van vennootschappen
zou zijn gedaan of genomen. De verwerking van het resultaat die aan de algemene
vergadering wordt voorgesteld, stemt overeen met de wettelijke en statutaire
bepalingen (103).”.

Eventueel: “Op dezelfde wijze kunnen wij geen oordeel tot uitdrukking brengen over
de overeenstemming met de wettelijke en statutaire bepalingen van de verwerking
van het resultaat die aan de algemene vergadering wordt voorgesteld.”.

Wanneer de commissaris zich bevindt in de situatie waarin hij een onthoudende
verklaring tot uitdrukking brengt, dient het tweede deel van zijn verslag te worden
gewijzigd.

Eerst en vooral zal de commissaris, al naar gelang de omstandigheden, dienen te
bepalen of het jaarverslag de door de wet vereiste inlichtingen behandelt en
overeenstemt met de jaarrekening. Indien dit niet het geval is, zal hij eventueel de
melding hieromtrent aanpassen. Vervolgens zouden de hierna volgende voorbeelden
kunnen worden gebruikt:

“Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, en rekening houdend
met de onzekerheden beschreven in het deel van onderhavig verslag met betrekking
tot ons oordeel, kunnen wij ons niet uitspreken over het feit dat de boekhouding gevoerd
wordt overeenkomstig de in België toepasselijke wettelijke en bestuursrechtelijke
voorschriften.

Wij dienen u geen verrichting of beslissing mede te delen die overigens in overtreding
met de statuten of het Wetboek van vennootschappen zou zijn gedaan of genomen.
Rekening houdend met de onzekerheden beschreven in het deel van onderhavig verslag
met betrekking tot ons oordeel, kunnen wij niet bepalen of de verwerking van het
resultaat die aan de algemene vergadering wordt voorgesteld, overeenstemt met de
wettelijke en statutaire bepalingen.”.

______
(103) Ibid.
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Wanneer de commissaris zich bevindt in de situatie waarbinnen hij een afkeurend
oordeel tot uitdrukking brengt, dient het tweede deel van zijn verslag te worden
gewijzigd.

Eerst en vooral zal de commissaris, al naar gelang de omstandigheden, dienen te
bepalen of het jaarverslag de door de wet vereiste inlichtingen behandelt en
overeenstemt met de jaarrekening. Indien dit niet het geval is, zal hij eventueel de
melding hieromtrent aanpassen. Vervolgens zouden de hierna volgende voorbeelden
kunnen worden gebruikt:

“Rekening houdend met de hierboven tot uitdrukking gebrachte afkeurende verklaring,
zijn wij van mening dat de boekhouding niet gevoerd wordt overeenkomstig de in
België toepasselijke wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften.

Rekening houdend met de hierboven tot uitdrukking gebrachte afkeurende verklaring,
kunnen wij u niet melden of verrichtingen werden gedaan of beslissingen genomen in
overtreding met de statuten of het Wetboek van vennootschappen en of de verwerking
van het resultaat die aan de algemene vergadering wordt voorgesteld, overeenstemt
met de wettelijke en statutaire bepalingen.”.
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______
(104) Cf. IBR, Nieuwe controlenormen (15 december 2006), bijlage bij het Jaarverslag, 2006, p. 63-82.

3.5.2. Moeilijkheden bij het onderzoek van het jaarverslag

Opmerkingen

1. De inhoud van het jaarverslag wordt gedefinieerd in artikel 96 of 119 van het
Wetboek van vennootschappen. De rol van de commissaris met betrekking tot dit
verslag wordt gedefinieerd in paragraaf 3.10. van de Algemene controlenormen,
waarin wordt gesteld dat het verslag van de revisor over de (geconsolideerde)
jaarrekening eveneens een vermelding zal bevatten die aangeeft dat het jaarverslag
over de (geconsolideeerde) jaarrekening de door de artikelen 96 of 119 van het
Wetboek van vennootschappen vereiste inlichtingen behandelt en in
overeenstemming is met deze jaarrekening voor hetzelfde boekjaar. Deze
vermelding van de commissaris betreffende het jaarverslag of het jaarverslag over
de geconsolideerde jaarrekening maakt geen deel uit van diens verklaring over de
(geconsolideerde) jaarrekening. De commissaris dient ook de nieuwe controlenorm
“Controle van het jaarverslag over de (geconsolideerde) jaarrekening” goedgekeurd
door de Raad van het IBR van 15 december 2006 in acht te nemen (104).

2. In een internationale context omvat de jaarrekening de balans, een winst- en
verliesrekening, een mutatieoverzicht van het eigen vermogen, een
kasstroomoverzicht (cashflow) en bijlagen (notes). In België voorziet het
jaarrekeningrecht tot op heden niet in het opnemen van een kasstroomoverzicht
in de jaarrekening. Het is evenwel moeilijk te aanvaarden dat deze tabel niet door
de commissaris wordt gecontroleerd wanneer deze wordt overhandigd aan de
aandeelhouders (meestal in het jaarverslag). Daarom stellen de Algemene
controlenormen dat, indien het bestuursorgaan in zijn verslag een
kasstroomoverzicht (cashflow) of een ratio-analyse opneemt, de commissaris deze
eveneens zal onderzoeken (par. 3.10.2., tweede lid van de Algemene
controlenormen).

3. Wanneer uit de balans een overgedragen verlies blijkt, of wanneer uit de
resultatenrekening gedurende twee opeenvolgende boekjaren een verlies van het
boekjaar blijkt, gaat de commissaris na of het jaarverslag een voldoende
verantwoording bevat voor de toepassing van de waarderingsregels in de
veronderstelling van continuïteit (art. 96, 6° W. Venn.).

In het onderstaand verslag neemt men aan dat de commissaris van oordeel is dat
er geen onzekerheid bestaat op het vlak van de continuïteit (voor andere
gevallen, cf. supra, punten 3.4.2., 3.4.3. en 3.4.4.).

4. Het jaarverslag maakt melding van de omstandigheden die een aanzienlijke invloed
kunnen hebben op de ontwikkeling van de gecontroleerde vennootschap, tenzij
deze informatie een ernstig nadeel kan berokkenen aan de vennootschap of aan
het geconsolideerd geheel (art. 96, 3° W. Venn.).

5. Het is eveneens denkbaar dat het jaarverslag wel degelijk bestaat, doch, naar het
oordeel van de commissaris, niet volledig is. Indien de onvolledigheid niet van
die aard is dat zij de financiële positie per einde boekjaar beïnvloedt, zal het volstaan
dat de commissaris in zijn verslag meldt dat bepaalde gegevens niet worden
behandeld. In dit geval zou de paragraaf als volgt kunnen luiden:



VO
O

RB
EE

LD
EN

 V
AN

 C
O

M
M

IS
SA

RI
SV

ER
SL

AG
EN

 - 
AA

NP
AS

SI
NG

EN
 A

AN
G

EB
RA

CH
T

AA
N 

DE
 IN

HO
UD

 V
AN

 H
ET

 T
W

EE
DE

 D
EE

L 
VA

N 
HE

T 
CO

M
M

IS
SA

RI
SV

ER
SL

AG

104

HET COMMISSARISVERSLAG 2007

“Wij vestigen er uw aandacht op dat in het jaarverslag van het bestuursorgaan
onvoldoende informatie wordt gegeven omtrent belangrijke gebeurtenissen na
afsluiting van het boekjaar. Voor het overige behandelt het jaarverslag de door
de wet … (105)”.

6. Een andere moeilijkheid die zich kan voordoen, is dat de informatie opgenomen
in het jaarverslag niet overeenstemt met de jaarrekening. In een dergelijke
hypothese moet de paragraaf aan de situatie worden aangepast; wij geven hiervan
een voorbeeld:

“Het jaarverslag behandelt de door de wet vereiste inlichtingen en stemt overeen
met de jaarrekening, behalve wat betreft de analyse van het omzetcijfer en wat
betreft de evolutie van het omzetcijfer in de tijd. Wij kunnen ons echter niet
uitspreken over … (106)”.

7. Overeenkomstig paragraaf 39 van de nieuwe controlenorm “Controle van het
jaarverslag over de (geconsolideerde) jaarrekening” van 15 december 2006 kunnen
volgende vermeldingen worden opgenomen in het commissarisverslag m.b.t. de
in artikel 96, 1° en 119, 1° van het Wetboek van vennootschappen bedoelde
vermeldingen over de voornaamste “risico’s en onzekerheden”:

Voorbeeld 1: Afwezigheid in het jaarverslag van informatie

“Ten aanzien van [geef de paragrafen van de wetsartikelen aan] van het Wetboek
van vennootschappen maakt het jaarverslag geen melding van [geef de
onderwerpen aan waarover in het jaarverslag geen informatie werd verstrekt].
Voor het overige behandelt het jaarverslag de door de wet vereiste inlichtingen
en stemt het overeen met de (geconsolideerde) jaarrekening. Wij kunnen ons echter
niet uitspreken over de beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden
waarmee de vennootschap wordt geconfronteerd, alsook van haar positie, haar
voorzienbare evolutie of de aanmerkelijke invloed van bepaalde feiten op haar
toekomstige ontwikkeling. Wij kunnen evenwel bevestigen dat de verstrekte
gegevens, voor het overige, geen onmiskenbare inconsistenties vertonen met de
informatie waarover wij beschikken in het kader van ons mandaat (107).”.

Voorbeeld 2: Kennelijk onredelijke, verkeerde of inconsistente informatie

“Het jaarverslag vermeldt onredelijke/verkeerde/inconsistente informatie omtrent
risico’s waarmee de vennootschap wordt geconfronteerd, zoals vereist door artikel
96 (desgevallend: artikel 119) van het Wetboek van vennootschappen. Voor het
overige behandelt het jaarverslag de door de wet vereiste inlichtingen en stemt
het overeen met de (geconsolideerde) jaarrekening. Wij kunnen ons echter niet
uitspreken over de beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden
waarmee de vennootschap wordt geconfronteerd, alsook van haar positie, haar
voorzienbare evolutie of de aanmerkelijke invloed van bepaalde feiten op haar
toekomstige ontwikkeling. Wij kunnen evenwel bevestigen dat de verstrekte
gegevens, uitgezonderd wat hiervoor werd vermeld, geen onmiskenbare
inconsistenties vertonen met de informatie waarover wij beschikken in het kader
van ons mandaat (108).”.

_______
(105) Komt overeen met de standaardtekst zoals opgenomen infra, punt 4.1.
(106) Ibid.
(107) Cf. IBR, Nieuwe controlenormen (15 december 2006), bijlage bij het Jaarverslag, 2006, p. 79.
(108) Ibid., p. 79.
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VOORBEELD (109)

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE ALGEMENE
VERGADERING DER AANDEELHOUDERS (VENNOTEN) VAN DE

VENNOOTSCHAP __________ OVER DE JAARREKENING OVER HET
BOEKJAAR AFGESLOTEN OP __ ________ 200_

Overeenkomstig de wettelijke en …(110) … bijkomende vermeldingen (en
inlichtingen).

Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud (110)

Bijkomende vermeldingen (en inlichtingen)

Het opstellen … (110) … het bestuursorgaan.

Het is onze verantwoordelijkheid … (110) … te wijzigen:

- Het jaarverslag behandelt de door de wet vereiste inlichtingen, behalve wat de
verantwoording van de continuïteit betreft. Aangezien uit de jaarrekening een
overgedragen verlies blijkt, zijn de bestuurders ertoe gehouden om te
verantwoorden dat de vennootschap in staat is om haar activiteiten verder te
zetten; deze verantwoording ontbreekt. Bovendien is het kasstroomoverzicht,
dat is opgenomen in dit verslag, gesteund op gegevens die niet op alle punten
overeenstemmen met de jaarrekening. Verder stemt het jaarverslag met de
jaarrekening overeen. Wij kunnen ons echter niet uitspreken … (110) … mandaat.

- Onverminderd … (110) … voorschriften.

- Met uitzondering van hetgeen hiervoor werd gesteld over het jaarverslag, dienen
wij u geen verrichtingen of beslissingen … (110) … bepalingen.

- In voorkomend geval, …

______
(109) Het is van belang voor de commissaris om de waarschuwing van hoofdstuk 3 van onderhavig boek
voor ogen te houden, inclusief het feit dat de voorbeelden van commissarisverslagen enkel en alleen voor
illustratieve doeleinden worden verstrekt. Rekening houdend met de bijzondere omstandigheden die in
een gegeven situatie van toepassing zijn, moet de commissaris een beroep doen op zijn professionele
oordeelsvorming (professional judgement) om te bepalen welk oordeel tot uitdrukking dient te worden
gebracht alsmede welke bijkomende vermeldingen (en inlichtingen) dienen te worden opgenomen.
(110) Komt overeen met de standaardtekst zoals opgenomen infra, punt 4.1.
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3.5.3.  Niet naleven van het Wetboek van vennootschappen

Opmerkingen

1. Artikel 16 (vroeger art. 17), derde lid van de wet van 17 juli 1975 op de
boekhouding van de ondernemingen stelt: “Met geldboete van vijftig euro tot
tienduizend euro wordt gestraft hij die als commissaris, revisor of onafhankelijk
deskundige rekeningen, jaarrekeningen, balansen en resultatenrekeningen of
geconsolideerde rekeningen van ondernemingen attesteert of goedkeurt, terwijl
niet is voldaan aan de in het eerste lid genoemde bepalingen, en hij daarvan
kennis heeft of niet heeft gedaan, wat hij had moeten doen om zich te vergewissen
of aan die bepalingen is voldaan. Hij wordt gestraft met gevangenisstraf van één
maand tot één jaar en met geldboete van vijftig euro tot tienduizend euro of met
één van die straffen alleen, als hij met bedrieglijk opzet heeft gehandeld.”

Voor het overige zijn de commissarissen, overeenkomstig artikel 140 van het
Wetboek van vennootschappen, aansprakelijk voor de tekortkomingen die zij in
de uitoefening van hun taak begaan.

Op dezelfde wijze zullen de commissarissen jegens de vennootschap als jegens
derden, hoofdelijk aansprakelijk zijn voor alle schade die het gevolg is van
overtredingen die zij zouden hebben begaan ten overstaan van de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen of van de statuten. Zij kunnen zich echter
ontheffen van hun aansprakelijkheid op twee verschillende manieren:

- hetzij door aan te tonen dat zij geen deel hebben gehad aan de begane
overtreding;

- hetzij door aan te tonen dat zij hun taak naar behoren hebben vervuld en zij
die overtredingen hebben aangeklaagd bij het bestuursorgaan of op de algemene
vergadering volgend op de kennisname van de overtreding.

2. De bepalingen die bedoeld zijn door de strafsanctie omvatten de voornaamste
artikelen van voormelde wet respectievelijk het Wetboek van vennootschappen,
alsmede de koninklijke besluiten die zijn genomen ter uitvoering van deze wet en
van het Wetboek, in het bijzonder het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot
uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.

3. De verplichting om de vastgestelde gevallen van niet naleven te vermelden, heeft
zowel betrekking op de principes die toepasselijk zijn op de jaarrekening als op
de formele regels inzake het voeren van de boekhouding en op het
rekeningenstelsel. Bijgevolg is de commissaris die een oordeel over het getrouw
beeld van de jaarrekening tot uitdrukking brengt, terwijl hij weet dat de formele
regels inzake het voeren van de boekhouding niet zijn nageleefd, ertoe gehouden
om - op straffe van sancties - opmerkingen terzake te formuleren. Niettemin kan
worden herinnerd aan het feit dat, indien de vastgestelde gevallen van niet naleven
worden geacht niet van materieel belang te zijn, de commissaris zijn verklaring
kan nuanceren door bijvoorbeeld de zin te beginnen met:
“Onverminderd...”. In het voorbeeld hierna gaat men ervan uit dat het niet naleven
wordt geacht van materieel belang te zijn.

4.  Het eerste deel van het commissarisverslag heeft enkel betrekking op het getrouw
beeld van de (geconsolideerde) jaarrekening. Elke opmerking die betrekking heeft
op het naleven van het Wetboek van vennootschappen en die het getrouw beeld
van de financiële overzichten niet beïnvloedt, zal verplicht worden ondergebracht
in het tweede deel van het commissarisverslag.

5. In paragraaf 3.12.4. van de Algemene controlenormen wordt voorgesteld om in
het tweede deel van het verslag melding te maken van het feit dat krachtens de
wet kan worden afgeweken van het gebruikelijke boekhoudkundig referentiestelsel,
met verwijzing naar het voorwerp ervan.
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VOORBEELD (111)

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE ALGEMENE
VERGADERING DER AANDEELHOUDERS (VENNOTEN) VAN DE

VENNOOTSCHAP __________ OVER DE JAARREKENING OVER HET
BOEKJAAR AFGESLOTEN OP __ ________ 200_

Overeenkomstig de wettelijke en …(112) … bijkomende vermeldingen (en
inlichtingen).

Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud (112)

Bijkomende vermeldingen (en inlichtingen)

Het opstellen … (112) … het bestuursorgaan.

Het is onze verantwoordelijkheid … (112) … te wijzigen:

- Het jaarverslag behandelt … (112) … mandaat.

- Ook al is de voorstelling van de jaarrekening in overeenstemming met de in
België toepasselijke wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften, toch zijn
de formele regels inzake het voeren van de boekhouding, inzake de
onomkeerbaarheid van de boekingen en inzake de minimumindeling van een
algemeen rekeningenstelsel, niet met de nodige nauwkeurigheid nageleefd. Voor
het overige en onverminderd formele … (112) … voorschriften.

- Wij dienen u geen … (112) … bepalingen.

- In voorkomend geval, …

______
(111) Het is van belang voor de commissaris om de waarschuwing van hoofdstuk 3 van onderhavig boek
voor ogen te houden, inclusief het feit dat de voorbeelden van commissarisverslagen enkel en alleen voor
illustratieve doeleinden worden verstrekt. Rekening houdend met de bijzondere omstandigheden die in
een gegeven situatie van toepassing zijn, moet de commissaris een beroep doen op zijn professionele
oordeelsvorming (professional judgement) om te bepalen welk oordeel tot uitdrukking dient te worden
gebracht alsmede welke bijkomende vermeldingen (en inlichtingen) dienen te worden opgenomen.
(112) Komt overeen met de standaardtekst zoals opgenomen infra, punt 4.1.
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3.5.4. Niet naleven van het Wetboek van vennootschappen - Gebrek aan een
verplicht verslag

Opmerkingen

1. In toepassing van artikel 144, eerste lid, 8° van het Wetboek van vennootschappen
zijn de commissarissen ertoe gehouden te vermelden: “of zij kennis hebben
gekregen van verrichtingen gedaan of beslissingen genomen met overtreding van
de statuten of van de bepalingen van dit Wetboek. Deze laatste vermelding kan
echter worden weggelaten wanneer de openbaarmaking van de overtreding aan
de vennootschap onverantwoorde schade kan berokkenen, onder meer omdat het
bestuursorgaan gepaste maatregelen heeft genomen om de aldus ontstane
onwettige toestand te verhelpen.”.

Dit artikel moet samen gelezen worden met het artikel 140, tweede lid van hetzelfde
Wetboek waarin gesteld wordt: “(…) Ten aanzien van de overtredingen waaraan
zij geen deel hebben gehad, worden zij van die aansprakelijkheid slechts ontheven
wanneer zij aantonen dat zij hun taak naar behoren hebben vervuld en zij die
overtredingen hebben aangeklaagd bij het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, indien daaraan geen passend gevolg werd gegeven, op de eerste
daaropvolgende algemene vergadering nadat zij er kennis van hebben gekregen.”

2. De verplichte vermelding van een geval van niet naleven betreft enkel de mandaten
van commissaris in een vennootschap. Voor het verslag over de geconsolideerde
jaarrekening is geen gelijksoortige vermelding bij wet vereist.

3. Zelfs indien de aandacht van de commissaris hoofdzakelijk zal uitgaan naar de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen die een invloed hebben op de
jaarrekening en op de informatie van de aandeelhouders, zijn de gevallen van niet
naleven die, in voorkomend geval, vermeld zouden worden in het
commissarisverslag, geenszins beperkt tot vermelde gevallen. Elk geval van niet
naleven van het Wetboek van vennootschappen of van de statuten die zou zijn
vastgesteld zonder te zijn verbeterd, zou het voorwerp moeten uitmaken van een
vermelding in het tweede deel van het verslag.

4. Vanaf het ogenblik dat het niet naleven niet is rechtgezet door de
vennootschapsorganen, is de vermelding verplicht. Enkel indien het bestuursorgaan
de gepaste maatregelen heeft genomen om de onwettige toestand recht te zetten,
heeft de commissaris de mogelijkheid (en geenszins de verplichting) om van de
melding af te zien.

5. Het recht van de bestaande aandeelhouders om bij voorrang in te schrijven op
nieuwe aandelen die worden uitgegeven tegen geld, wordt geregeld in artikel 592
van het Wetboek van vennootschappen.

De termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht wordt vastgesteld door de
algemene vergadering of door de raad van bestuur (in geval van kapitaalverhoging
in het kader van het toegestane kapitaal).

Van dit voorkeurrecht kan worden afgeweken indien aan bepaalde voorwaarden
is voldaan, met name het opstellen en neerleggen van een bijzonder verslag van
de raad van bestuur met een verantwoording van het belang voor de vennootschap
van deze afwijking, alsook een verslag van de commissaris (art. 596 W. Venn.).

In het voorbeeld hierna wordt ervan uitgegaan dat deze verslagen niet zijn
opgemaakt en/of neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel,
overeenkomstig artikel 75 van het Wetboek van vennootschappen.
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VOORBEELD (113)

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE ALGEMENE
VERGADERING DER AANDEELHOUDERS (VENNOTEN) VAN DE

VENNOOTSCHAP _________ OVER DE JAARREKENING OVER HET
BOEKJAAR AFGESLOTEN OP __ ________ 200_

Overeenkomstig de wettelijke en …(114) … bijkomende vermeldingen (en
inlichtingen).

Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud (114)

Bijkomende vermeldingen (en inlichtingen)

Het opstellen … (114) … het bestuursorgaan.

Het is onze verantwoordelijkheid … (114) … te wijzigen:

- Het jaarverslag behandelt … (114) … mandaat.

- Onverminderd … (114) … voorschriften.

- In strijd met de vereisten van artikel 596 van het Wetboek van vennootschappen,
heeft het bestuursorgaan het bijzonder verslag niet opgemaakt voor de
kapitaalverhoging van januari jongstleden in het kader van het toegestane kapitaal,
waarbij het belang voor de vennootschap moet worden verantwoord voor de
opheffing van het voorkeurrecht. Er wordt evenwel een gepaste toelichting
opgenomen in het jaarverslag aan de jaarlijkse algemene vergadering. Voor het
overige dienen wij u geen andere verrichting of beslissing mede te delen die in
overtreding met de statuten of het Wetboek van vennootschappen zou zijn gedaan
of genomen. De resultaatverwerking die aan de algemene vergadering wordt
voorgesteld, stemt overeen met de wettelijke en statutaire bepalingen.

- In voorkomend geval, … (114)

______
(113) Het is van belang voor de commissaris om de waarschuwing van hoofdstuk 3 van onderhavig boek
voor ogen te houden, inclusief het feit dat de voorbeelden van commissarisverslagen enkel en alleen voor
illustratieve doeleinden worden verstrekt. Rekening houdend met de bijzondere omstandigheden die in
een gegeven situatie van toepassing zijn, moet de commissaris een beroep doen op zijn professionele
oordeelsvorming (professional judgement) om te bepalen welk oordeel tot uitdrukking dient te worden
gebracht alsmede welke bijkomende vermeldingen (en inlichtingen) dienen te worden opgenomen.
(114) Komt overeen met de standaardtekst zoals opgenomen infra, punt 4.1.
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3.5.5. Niet naleven van het Wetboek van vennootschappen – Uitkering van een
overdreven dividend

Opmerkingen

1. Artikel 144, eerste lid, 7° van het Wetboek van vennootschappen bepaalt dat de
commissaris een specifieke vermelding moet opnemen in verband met de
winstbestemming. Hij moet in voorkomend geval vermelden dat die
winstbestemming niet in overeenstemming is met het Wetboek van
vennootschappen of met de statuten van de vennootschap.

2. Wanneer het saldo van de resultatenrekening overgewaardeerd is, kan dit leiden
tot de uitkering van een overdreven dividend. De commissaris moet immers
rekening houden met de wettelijkheid van de winstbestemming, niet zoals die
voortvloeit uit de bestemming van het resultaat dat door het bestuursorgaan wordt
bepaald, maar wel zoals die voortvloeit uit het gewijzigde resultaat om rekening
te houden met het voorbehoud dat de commissaris zou menen te moeten tot
uitdrukking te brengen.

3. In het onderstaand voorbeeld, stelt het bestuursorgaan, als gevolg van een
meerwaarde door een onregelmatige boeking van een herwaardering, de uitkering
van een dividend voor dat de wettelijke uitkeringsmogelijkheden te boven gaat.
In dit voorbeeld zal men vaststellen dat een voorbehoud dat in het eerste deel van
het verslag tot uitdrukking wordt gebracht, niet alleen gevolgen kan hebben
betreffende de vermelding in het tweede deel in verband met de wettelijkheid van
de jaarrekening, maar eveneens betreffende de vermelding in het tweede deel in
verband met het naleven van het Wetboek van vennootschappen en de statuten.
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VOORBEELD (115)

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE ALGEMENE
VERGADERING DER AANDEELHOUDERS (VENNOTEN) VAN DE

VENNOOTSCHAP _______________ OVER DE JAARREKENING
OVER HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP __ ________ 200_

Overeenkomstig de wettelijke en …(116) … bijkomende vermeldingen (en
inlichtingen).

Verklaring over de jaarrekening met voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd … (116) … het boekjaar van € _________.
Het opstellen van de jaarrekening … (116) … omstandigheden redelijk zijn.
Het is onze verantwoordelijkheid … (116) … van fraude of van het maken van
fouten.
Overeenkomstig voornoemde controlenormen … (116) … van ons oordeel.

Er dient te worden opgemerkt dat een herwaarderingsmeerwaarde van € ___ werd
geboekt op de financiële vaste activa zonder dat een zelfde bedrag werd
ingeschreven op de rubriek van de meerwaarden op het passief van de balans,
waardoor het resultaat na belastingen € ___ meer bedraagt.

Naar ons oordeel, onder voorbehoud van de invloed op de jaarrekening van hetgeen
vermeld is in voorgaande paragraaf, … (116) … referentiestelsel.

Bijkomende vermeldingen (en inlichtingen)

Het opstellen … (116) … het bestuursorgaan.
Het is onze verantwoordelijkheid … (116) … te wijzigen:

- Het jaarverslag behandelt … (116) … mandaat.

- Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang en onder voorbehoud
van de opmerking in het deel van onderhavig verslag met betrekking tot ons
oordeel, werd de boekhouding gevoerd overeenkomstig de in België van
toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften.

- Voor zover de algemene vergadering de haar voorgestelde resultaatverwerking,
die het niet naleven van artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen met
zich zou meebrengen, verwerpt, dienen wij u geen andere verrichting of beslissing
mede te delen die in overtreding met de statuten of het Wetboek van
vennootschappen zou zijn gedaan of genomen. Het voorgestelde dividend heeft
inderdaad als gevolg dat, rekening houdend met de weerslag op het resultaat
van het boekjaar van de aangelegenheid vermeld in de verklaring hierboven, het
netto-actief wordt teruggebracht tot een bedrag beneden het gestorte kapitaal,
vermeerderd met de reserves die volgens de wet niet mogen worden uitgekeerd.

- In voorkomend geval, … (116)

______
(115) Het is van belang voor de commissaris om de waarschuwing van hoofdstuk 3 van onderhavig boek
voor ogen te houden, inclusief het feit dat de voorbeelden van commissarisverslagen enkel en alleen voor
illustratieve doeleinden worden verstrekt. Rekening houdend met de bijzondere omstandigheden die in
een gegeven situatie van toepassing zijn, moet de commissaris een beroep doen op zijn professionele
oordeelsvorming (professional judgement) om te bepalen welk oordeel tot uitdrukking dient te worden
gebracht alsmede welke bijkomende vermeldingen (en inlichtingen) dienen te worden opgenomen.
(116) Komt overeen met de standaardtekst zoals opgenomen infra, punt 4.1.
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3.5.6. Bijkomende commentaar omtrent de interne controle

Opmerkingen

1. In het eerste deel van zijn verslag over de jaarrekening moet de commissaris
vermelden dat hij rekening heeft gehouden met de administratieve organisatie
van de vennootschap. Van hem wordt niet gevraagd dat hij een oordeel tot
uitdrukking brengt over de al of niet aangepaste aard van de administratieve
organisatie of van de interne controle. Indien er in de administratieve organisatie
tekortkomingen worden vastgesteld, voert de commissaris alternatieve
controlewerkzaamheden uit en, indien deze voldoening geven, is hij er niet toe
gehouden een voorbehoud in zijn verslag over de jaarrekening tot uitdrukking te
brengen.

2. Tekortkomingen in de administratieve organisatie en interne controle kunnen
daarentegen tot aanzienlijke risico’s leiden voor de vennootschap. In dit geval
voorziet paragraaf 3.11. van de Algemene controlenormen dat in het tweede deel
van het verslag een vermelding kan gemaakt worden. Paragraaf 3.11.2., tweede
lid vermeldt: “Indien de revisor het noodzakelijk acht melding te maken van
betekenisvolle leemten in het systeem van interne controle, en voor zover hij van
oordeel is dat deze situatie geen voorbehoud vereist overeenkomstig paragraaf
3.3.7., kan hij dit nochtans in het tweede deel van zijn verslag melden.”

3. Er dient aan te worden herinnerd dat de bijkomende inlichtingen die de commissaris
in het tweede deel van zijn verslag zou wensen toe te voegen om de aandeelhouders
volkomen te informeren die hun stem moeten uitbrengen over de jaarrekening en
de aan de leden van het bestuursorgaan verlenen kwijting, beperkt dienen te zijn
in aantal en geen overbodige uitweidingen mogen bevatten. Onverminderd de
eventuele vermelding van de belangrijke tekortkomingen in de interne controle,
dienen deze inlichtingen enkel ter verduidelijking van de jaarrekening en van het
jaarverslag (par. 3.11.4. van de Algemene controlenormen).

4. Het behoort tot de mogelijkheden in het tweede deel van het commissarisverslag
een opmerking over de administratieve organisatie en de interne controle op te
nemen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in de management letter hierover
meer uitgebreide inlichtingen te verschaffen.

Indien het bestaan van tekortkomingen in de administratieve organisatie of in de
interne controle een effect ressorteert op het getrouw beeld van de jaarrekening,
moet de commissaris het effect overwegen op het uit te drukken oordeel (oordeel
met voorbehoud, afkeurend of onthoudend oordeel).
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VOORBEELD (117)

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE ALGEMENE
VERGADERING DER AANDEELHOUDERS (VENNOTEN) VAN DE

VENNOOTSCHAP __________ OVER DE JAARREKENING OVER HET
BOEKJAAR AFGESLOTEN OP __ ________ 200_

Overeenkomstig de wettelijke en …(118) … bijkomende vermeldingen (en
inlichtingen).

Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud (118)

Bijkomende vermeldingen (en inlichtingen)

Het opstellen … (118) … het bestuursorgaan.

Het is onze verantwoordelijkheid … (118) … te wijzigen:

- Het jaarverslag behandelt … (118) … mandaat.

- Onverminderd … (118) … voorschriften.

- Wij dienen u geen … (118) … bepalingen.

- Wij vestigen de aandacht op de aanzienlijke risico’s waarmee de vennootschap
kan worden geconfronteerd indien er geen dringende aanpassing wordt
doorgevoerd van de administratieve organisatie, en in het bijzonder van het
informaticasysteem, waarvan de betrouwbaarheid niet is gewaarborgd. Zoals
onderstreept door het bestuursorgaan in zijn verslag, hebben zich in de loop van
het boekjaar diverse gewichtige gebeurtenissen voorgedaan; daar waar zij onder
controle konden worden gehouden dankzij externe bijstand, is het niet zeker dat
dit in de toekomst ook het geval zal zijn indien de nodige aanpassingen niet ten
uitvoer worden gelegd.

- In voorkomend geval, … (118)

______
(117) Het is van belang voor de commissaris om de waarschuwing van hoofdstuk 3 van onderhavig boek
voor ogen te houden, inclusief het feit dat de voorbeelden van commissarisverslagen enkel en alleen voor
illustratieve doeleinden worden verstrekt. Rekening houdend met de bijzondere omstandigheden die in
een gegeven situatie van toepassing zijn, moet de commissaris een beroep doen op zijn professionele
oordeelsvorming (professional judgement) om te bepalen welk oordeel tot uitdrukking dient te worden
gebracht alsmede welke bijkomende vermeldingen (en inlichtingen) dienen te worden opgenomen.
(118) Komt overeen met de standaardtekst zoals opgenomen infra, punt 4.1.
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3.5.7. Bijkomende inlichting over de belangenconflicten

Opmerkingen

1. Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting
die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, dient de procedure
beschreven in artikel 523 van het Wetboek van vennootschapen te worden gevolgd.
Dezelfde procedure is van toepassing op de leden van een college van zaakvoerders
(art. 259 W. Venn.) en van vereffenaars (art. 191 W. Venn.).

2. Bij beursgenoteerde vennootschappen wordt de te volgen procedure in artikel 524
van het Wetboek van vennootschappen beschreven.

3. Dezelfde regeling is van toepassing op de leden van het directiecomité (art. 524ter
W. Venn.).

4. De procedures worden omschreven in adviezen van de Raad van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren (119).

5. Het onderstaand voorbeeld betreft een belangenconflict in de zin van artikel 523
van het Wetboek van vennootschappen. De in artikel 524 van het Wetboek van
vennootschappen bepaalde situatie zal naar analogie worden behandeld, hoewel
de wet de mogelijkheid voorziet om in dit geval “de nodige commentaar” toe te
voegen.

______
(119) IBR, Vademecum, I, 2005, p. 586-594.
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VOORBEELD (120)

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE ALGEMENE
VERGADERING DER AANDEELHOUDERS (VENNOTEN) VAN DE

VENNOOTSCHAP __________ OVER DE JAARREKENING OVER HET
BOEKJAAR AFGESLOTEN OP __ ________ 200_

Overeenkomstig de wettelijke en …(121) … bijkomende vermeldingen (en
inlichtingen).

Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud (121)

Bijkomende vermeldingen (en inlichtingen)

Het opstellen … (121) … het bestuursorgaan.

Het is onze verantwoordelijkheid … (121) … te wijzigen:

- Het jaarverslag behandelt de door de wet vereiste inlichtingen … (121) … mandaat.
In dit jaarverslag heeft de raad van bestuur aan u - overeenkomstig artikel 523
van het Wetboek van vennootschappen – inlichtingen verschaft over het sluiten
van een contract tussen uw vennootschap en de vennootschap “XYZ”, waarvan
de hoofdaandeelhouder tevens bestuurder is in uw vennootschap. Het contract
betreft het verwerven van een deelneming in de vennootschap ABC voor een
bedrag van € _____________________. Als gevolg van deze verrichting, is
uw vennootschap in het bezit van 100 % van de aandelen van ABC. De
verwerving geschiedt in contanten en een betalingstermijn van... maanden zonder
interest voor de helft van de prijs is toegekend door de verkoopster.

- Onverminderd … (121) … voorschriften.

- Wij dienen u geen … (121) … bepalingen.

- In voorkomend geval, … (121)

______
(120) Het is van belang voor de commissaris om de waarschuwing van hoofdstuk 3 van onderhavig boek
voor ogen te houden, inclusief het feit dat de voorbeelden van commissarisverslagen enkel en alleen voor
illustratieve doeleinden worden verstrekt. Rekening houdend met de bijzondere omstandigheden die in
een gegeven situatie van toepassing zijn, moet de commissaris een beroep doen op zijn professionele
oordeelsvorming (professional judgement) om te bepalen welk oordeel tot uitdrukking dient te worden
gebracht alsmede welke bijkomende vermeldingen (en inlichtingen) dienen te worden opgenomen.
(121) Komt overeen met de standaardtekst zoals opgenomen infra, punt 4.1.
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3.5.8. Bijkomende inlichtingen - Herinnering aan verplichtingen als gevolg van
artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen

Opmerkingen

1. Artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen bepaalt ondermeer dat wanneer,
ten gevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft
van het maatschappelijk kapitaal, de algemene vergadering der aandeelhouders
moet bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het
verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten
worden vastgesteld. Deze buitengewone algemene vergadering zal moeten
beraadslagen over de eventuele ontbinding van de vennootschap en eventueel
over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. Deze buitengewone
algemene vergadering zou uiteraard dienen plaats te vinden vóór de gewone
algemene vergadering aangezien zij zal beslissen over het behoud of de aanpassing
van de boekhoudregels inzake continuïteit.

2. Wanneer de buitengewone algemene vergadering nog niet plaats vond wanneer
de commissaris zijn verslag over de jaarrekening, bestemd voor de gewone
algemene vergadering, moet ondertekenen, zal de commissaris over het algemeen
geen oordeel, anders dan zonder voorbehoud (onthoudende verklaring, afkeurend
oordeel, verklaring met voorbehoud) tot uitdrukking kunnen brengen, aangezien
hij wordt geconfronteerd met een toekomstige besluitname van de buitengewone
algemene vergadering met betrekking tot het voortzetten of het stopzetten van de
activiteiten van de entiteit. In het geval waarin de Algemene controlenormen
voorzien in het gebruik van een toelichtende paragraaf, zal de commissaris de
zekerheid verkrijgen dat de vermelde onzekerheid niet rechtstreeks onder de
controle van de entiteit valt: hieronder wordt verstaan het bestuursorgaan of de
vergadering der aandeelhouders.
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3. In het onderstaand voorbeeld, en rekening houdend met de hierboven vermelde
opmerkingen met betrekking tot het eerste deel van het verslag, stelt de commissaris
vast dat artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen van toepassing is en
dat de vennootschap binnen de vereiste termijn van twee maanden een algemene
vergadering zal moeten bijeenroepen overeenkomstig de bepalingen voorzien in
het Wetboek van vennootschappen teneinde te beraadslagen volgens de bepalingen
voorgeschreven met betrekking tot een statutenwijziging. De commissaris kan
het derhalve nodig achten aan deze verplichtingen te herinneren in een paragraaf
in het tweede deel van zijn verslag.

4. Wanneer het netto-actief gedaald is tot minder dan een vierde van het
maatschappelijk kapitaal, zal de onderstaande tekst dienovereenkomstig worden
aangepast en kan deze als volgt worden aangevuld: “Wij stellen u daarenboven in
kennis van het feit dat de beslissing tot ontbinding zal plaatshebben indien ze
door een vierde gedeelte van de ter algemene vergadering uitgebrachte stemmen
wordt goedgekeurd.”
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5. In de veronderstelling dat de commissaris vaststelt dat de wetsbepalingen
betreffende artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen niet in acht werden
genomen, hoewel dit het geval had moeten zijn, en rekening houdend met de
hierboven vermelde opmerkingen met betrekking tot het eerste deel van het verslag,
zal hij in het tweede deel van zijn verslag de volgende opmerking formuleren:

“Uit de balans blijkt dat het netto-actief, ten gevolge van verliezen, gedaald is tot
minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal. Hoewel het jaarverslag de
continuïteit van het bedrijf motiveert, ontheft dit de raad van bestuur niet van de
verplichting om de algemene vergadering bijeen te roepen en een herstelplan
voor te leggen overeenkomstig en binnen de termijnen voorzien in artikel 633 van
het Wetboek van vennootschappen. Deze procedure werd niet in acht genomen,
waardoor de wetteksten niet werden nageleefd. Uitgezonderd hetgeen voorafgaat,
dienen wij u geen andere verrichting of beslissing mede te delen die in overtreding
met de statuten of het Wetboek van vennootschappen zou zijn gedaan of genomen.
De resultaatverwerking die aan de algemene vergadering wordt voorgesteld, stemt
overeen met de wettelijke en statutaire bepalingen.”. De commissaris zal tevens
het adequaat zijn van deze laatste vermelding naargelang de omstandigheden
waarderen.
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______
(122) Het is van belang voor de commissaris om de waarschuwing van hoofdstuk 3 van onderhavig boek
voor ogen te houden, inclusief het feit dat de voorbeelden van commissarisverslagen enkel en alleen voor
illustratieve doeleinden worden verstrekt. Rekening houdend met de bijzondere omstandigheden die in
een gegeven situatie van toepassing zijn, moet de commissaris een beroep doen op zijn professionele
oordeelsvorming (professional judgement) om te bepalen welk oordeel tot uitdrukking dient te worden
gebracht alsmede welke bijkomende vermeldingen (en inlichtingen) dienen te worden opgenomen.
(123) Komt overeen met de standaardtekst zoals opgenomen infra, punt 4.1.

VOORBEELD (122)

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE ALGEMENE
VERGADERING DER AANDEELHOUDERS (VENNOTEN) VAN DE

VENNOOTSCHAP __________OVER DE JAARREKENING OVER HET
BOEKJAAR AFGESLOTEN OP __ _______ 200_

Overeenkomstig de wettelijke en …(123)… bijkomende vermeldingen (en
inlichtingen).

Verklaring

Het soort verklaring zal van de omstandigheden afhangen.

Bijkomende vermeldingen (en inlichtingen)

Het opstellen … (123) … het bestuursorgaan.

Het is onze verantwoordelijkheid … (123) … te wijzigen:

- Het jaarverslag behandelt … (123)... mandaat.

- Onverminderd... (123)... voorschriften.

- Wij dienen u geen... (123)... bepalingen.

- Het netto-actief is gedaald tot minder dan de helft van het maatschappelijk
kapitaal. Wij wensen de aandacht te vestigen op het feit dat de raad van bestuur
bijgevolg binnen de wettelijke termijn aan de algemene vergadering der
aandeelhouders de vraag van de eventuele ontbinding van de vennootschap, zoals
bepaald in artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen, heeft voorgelegd
/ zal moeten voorleggen en zijn voorstellen heeft gemotiveerd / zal moeten
motiveren in een speciaal verslag.

- In voorkomend geval, ... (123)





HOOFDSTUK 4

COMMISSARISVERSLAGEN,
ZONDER VOORBEHOUD,
IN VERSCHILLENDE TALEN
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4.1. VERSLAG OVER DE JAARREKENING ZONDER VOORBEHOUD IN HET
NEDERLANDS

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE ALGEMENE VERGADERING
DER AANDEELHOUDERS (VENNOTEN) VAN DE VENNOOTSCHAP
____________________ OVER DE JAARREKENING OVER HET BOEKJAAR
AFGESLOTEN OP __ ________ 200_

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij u verslag uit in
het kader van het mandaat van commissaris (in voorkomend geval: van bedrijfsrevisor
aangesteld door de voorzitter van de rechtbank van koophandel). Dit verslag omvat
ons oordeel over het getrouw beeld van de jaarrekening evenals de vereiste bijkomende
vermeldingen (en inlichtingen).

Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd van de jaarrekening over het boekjaar (in
voorkomend geval: van __ maanden) afgesloten op __ ________ 200_, opgesteld op
basis van het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, met
een balanstotaal van € __________ en waarvan de resultatenrekening afsluit met
een winst (verlies) van het boekjaar van € __________.

Het opstellen van de jaarrekening valt onder de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het opzetten,
implementeren en in stand houden van een interne controle met betrekking tot het
opstellen en de getrouwe weergave van de jaarrekening die geen afwijkingen van
materieel belang, als gevolg van fraude of van het maken van fouten, bevat; het kiezen
en toepassen van geschikte waarderingsregels; en het maken van schattingen die onder
de gegeven omstandigheden redelijk zijn.

Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze jaarrekening tot uitdrukking
te brengen op basis van onze controle. Wij hebben onze controle uitgevoerd
overeenkomstig de wettelijke bepalingen en volgens de in België geldende
controlenormen, zoals uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze
controlenormen vereisen dat onze controle zo wordt georganiseerd en uitgevoerd dat
een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen
van materieel belang bevat, als gevolg van fraude of van het maken van fouten.

Overeenkomstig voornoemde controlenormen hebben wij rekening gehouden met de
administratieve en boekhoudkundige organisatie van de vennootschap, alsook met
haar procedures van interne controle. Wij hebben van de verantwoordelijken en van
het bestuursorgaan van de vennootschap de voor onze controles vereiste ophelderingen
en inlichtingen verkregen. Wij hebben op basis van steekproeven de verantwoording
onderzocht van de bedragen opgenomen in de jaarrekening. Wij hebben de gegrondheid
van de waarderingsregels, de redelijkheid van de betekenisvolle boekhoudkundige
ramingen gemaakt door de vennootschap, alsook de voorstelling van de jaarrekening
als geheel beoordeeld. Wij zijn van mening dat deze werkzaamheden een redelijke
basis vormen voor het uitbrengen van ons oordeel.

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening afgesloten op __ ________ 200_ een getrouw
beeld van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de vennootschap,
in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel.
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Bijkomende vermeldingen (en inlichtingen)

Het opstellen en de inhoud van het jaarverslag, alsook het naleven door de
vennootschap van het Wetboek van vennootschappen en van de statuten, vallen onder
de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.

Het is onze verantwoordelijkheid om in ons verslag de volgende bijkomende
vermeldingen (en inlichtingen) op te nemen die niet van aard zijn om de draagwijdte
van onze verklaring over de jaarrekening te wijzigen:

- Het jaarverslag behandelt de door de wet vereiste inlichtingen en stemt overeen
met de jaarrekening. Wij kunnen ons echter niet uitspreken over de beschrijving
van de voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee de vennootschap wordt
geconfronteerd, alsook van haar positie, haar voorzienbare evolutie of de
aanmerkelijke invloed van bepaalde feiten op haar toekomstige ontwikkeling.
Wij kunnen evenwel bevestigen dat de verstrekte gegevens geen onmiskenbare
inconsistenties vertonen met de informatie waarover wij beschikken in het kader
van ons mandaat.

- Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding
gevoerd overeenkomstig de in België van toepassing zijnde wettelijke en
bestuursrechtelijke voorschriften.

- Wij dienen u geen verrichtingen of beslissingen mede te delen die in overtreding
met de statuten of het Wetboek van vennootschappen zijn gedaan of genomen. (In
voorkomend geval: behalve …<*>) De verwerking van het resultaat die aan de
algemene vergadering wordt voorgesteld, stemt overeen met de wettelijke en
statutaire bepalingen.

- In voorkomend geval, andere inlichtingen vermelden die bedoeld zijn om de
aandacht van de lezer te vestigen op een kenmerk van de gecontroleerde
documenten, bijvoorbeeld: “Zoals vermeld in de toelichting bij de jaarrekening
zijn de waarderingsregels, die zijn toegepast bij het opstellen van de jaarrekening,
gewijzigd tegenover het voorgaande boekjaar.”

- In voorkomend geval: Tijdens het boekjaar werd een interimdividend uitgekeerd
waarover wij het hierbijgaande verslag hebben opgesteld, overeenkomstig de
wettelijke vereisten.

- In voorkomend geval: Overeenkomstig artikel 523 (of 524ter) van het Wetboek
van vennootschappen dienen wij tevens verslag uit te brengen over de
hiernavolgende verrichtingen die hebben plaatsgevonden sinds de laatste gewone
algemene vergadering: (beschrijving)

Plaats en datum

Vennootschap XYZ
Commissaris
vertegenwoordigd door

Naam
(Vennoot, bestuurder, bedrijfsrevisor)

<*> bijvoorbeeld: … dat de jaarrekening u niet ter goedkeuring werd voorgelegd
binnen de wettelijke en statutaire termijnen, hetgeen wij hebben medegedeeld in ons
verslag van niet-bevinding van __ ________ 200_.
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4.2. VERSLAG OVER DE JAARREKENING ZONDER VOORBEHOUD IN HET
FRANS

RAPPORT DU COMMISSAIRE A L’ASSEMBLEE GENERALE DES
ACTIONNAIRES (ASSOCIES) DE LA SOCIETE _______ __________ SUR
LES COMPTES ANNUELS POUR L’EXERCICE CLOS LE __ ________ 200_

Conformément aux dispositions légales et statutaires, nous vous faisons rapport dans
le cadre du mandat de commissaire (le cas échéant: de réviseur d’entreprises désigné
par le président du tribunal de commerce). Le rapport inclut notre opinion sur les
comptes annuels ainsi que les mentions (et informations) complémentaires requises.

Attestation sans réserve des comptes annuels

Nous avons procédé au contrôle des comptes annuels pour l’exercice (le cas échéant:
de __ mois) clos le __ ________ 200_, établis sur la base du référentiel comptable
applicable en Belgique, dont le total du bilan s’élève à € __________ et dont le
compte de résultats se solde par un bénéfice (une perte) de l’exercice de € __________.

L’établissement des comptes annuels relève de la responsabilité de l’organe de gestion.
Cette responsabilité comprend: la conception, la mise en place et le suivi d’un contrôle
interne relatif à l’établissement et la présentation sincère des comptes annuels ne
comportant pas d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou
d’erreurs; le choix et l’application de règles d’évaluation appropriées ainsi que la
détermination d’estimations comptables raisonnables au regard des circonstances.

Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur ces comptes annuels sur la base
de notre contrôle. Nous avons effectué notre contrôle conformément aux dispositions
légales et selon les normes de révision applicables en Belgique, telles qu’édictées par
l’Institut des Reviseurs d’Entreprises. Ces normes de révision requièrent que notre
contrôle soit organisé et exécuté de manière à obtenir une assurance raisonnable que
les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies significatives, qu’elles résultent
de fraudes ou d’erreurs.

Conformément aux normes de révision précitées, nous avons tenu compte de
l’organisation de la société en matière administrative et comptable ainsi que de ses
dispositifs de contrôle interne. Nous avons obtenu de l’organe de gestion et des
préposés de la société les explications et informations requises pour notre contrôle.
Nous avons examiné par sondages la justification des montants figurant dans les
comptes annuels. Nous avons évalué le bien-fondé des règles d’évaluation et le
caractère raisonnable des estimations comptables significatives faites par la société
ainsi que la présentation des comptes annuels dans leur ensemble. Nous estimons que
ces travaux fournissent une base raisonnable à l’expression de notre opinion.

A notre avis, les comptes annuels clos le __ ________ 200_ donnent une image fidèle
du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la société, conformément
au référentiel comptable applicable en Belgique.
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Mentions (et informations) complémentaires

L’établissement et le contenu du rapport de gestion, ainsi que le respect par la société
du Code des sociétés et des statuts, relèvent de la responsabilité de l’organe de gestion.

Notre responsabilité est d’inclure dans notre rapport les mentions (et informations)
complémentaires suivantes qui ne sont pas de nature à modifier la portée de l’attestation
des comptes annuels:

- Le rapport de gestion traite des informations requises par la loi et concorde avec
les comptes annuels. Toutefois, nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer
sur la description des principaux risques et incertitudes auxquels la société est
confrontée, ainsi que de sa situation, de son évolution prévisible ou de l’influence
notable de certains faits sur son développement futur. Nous pouvons néanmoins
confirmer que les renseignements fournis ne présentent pas d’incohérences
manifestes avec les informations dont nous avons connaissance dans le cadre de
notre mandat.

- Sans préjudice d’aspects formels d’importance mineure, la comptabilité est tenue
conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique.

- Nous n’avons pas à vous signaler d’opération conclue ou de décision prise en
violation des statuts ou du Code des sociétés. (Le cas échéant: à l’exception...
<*>) L’affectation des résultats proposée à l’assemblée générale est conforme
aux dispositions légales et statutaires.

- Le cas échéant, mentionner d’autres informations destinées à attirer l’attention
du lecteur sur des caractéristiques des documents contrôlés, par exemple: “Comme
indiqué dans l’annexe des comptes annuels, les règles d’évaluation appliquées
pour l’élaboration des comptes annuels ont été modifiées par rapport à l’exercice
précédent.”

- Le cas échéant: Au cours de l’exercice, un acompte sur dividende a été distribué
à propos duquel nous avons établi le rapport joint en annexe, conformément aux
exigences légales.

- Le cas échéant: En application de l’article 523 (ou 524ter) du Code des sociétés,
nous devons en outre vous faire rapport sur les opérations suivantes qui ont eu
lieu depuis la dernière assemblée générale ordinaire: (description)

Lieu et date

Société XYZ
Commissaire
représentée par

Nom
(associé, administrateur, réviseur d’entreprises)

<*> par exemple: … du fait que les comptes annuels ne vous ont pas été soumis pour
approbation dans les délais légaux et statutaires, ce que nous vous avons signalé dans
notre rapport de carence du __ ________ 200_.
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4.3. VERSLAG OVER DE JAARREKENING ZONDER VOORBEHOUD IN HET
ENGELS

STATUTORY AUDITOR’S REPORT TO THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS (PARTNERS) OF __________ ON THE FINANCIAL
STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED __ ________ 200_

In accordance with the legal and statutory requirements, we report to you on the
performance of the mandate of statutory auditor (where applicable: of Registered
Auditor appointed by the president of the Commercial Court), which has been entrusted
to us. This report contains our opinion on the true and fair view of the financial
statements as well as the required additional statements (and information).

Unqualified audit opinion on the financial statements

We have audited the financial statements for the year (where applicable: accounting
period of __ months) ended __ ________ 200_, prepared in accordance with the
financial reporting framework applicable in Belgium, which show a balance sheet
total of € _________ and a profit (loss) for the year (where applicable: accounting
period) of €_________.

Management is responsible for the preparation and the fair presentation of these
financial statements. This responsibility includes: designing, implementing and
maintaining internal control relevant to the preparation and fair presentation of financial
statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error;
selecting and applying appropriate accounting policies; and making accounting
estimates that are reasonable in the circumstances.

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our
audit. We conducted our audit in accordance with the legal requirements and the
Auditing Standards applicable in Belgium, as issued by the Institute of Registered
Auditors (Institut des Reviseurs d’Entreprises / Instituut der Bedrijfsrevisoren). Those
standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance
whether the financial statements are free from material misstatement, whether due to
fraud or error.

In accordance with the above-mentioned auditing standards, we considered the
company’s accounting system, as well as its internal control procedures. We have
obtained from management and the company’s officials, the explanations and
information necessary for executing our audit procedures. We have examined, on a
test basis, the evidence supporting the amounts included in the financial statements.
We have assessed the appropriateness of accounting policies and the reasonableness
of the significant accounting estimates made by the company as well as the overall
financial statement presentation. We believe that these procedures provide a reasonable
basis for our opinion.

In our opinion, the financial statements for the year (accounting period) ended __
________ 200_ give a true and fair view of the company’s assets and liabilities, its
financial position and the results of its operations in accordance with the financial
reporting framework applicable in Belgium.
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Additional statements (and information)

The preparation of the Director’s report and its content, as well as the Company’s
compliance with the Company Code and its by-laws are the responsibility of
management.

Our responsibility is to supplement our report with the following additional statements
(and information), which do not modify our audit opinion on the financial statements:

- The Director’s report includes the information required by law and is consistent
with the financial statements. We are, however, unable to comment on the
description of the principal risks and uncertainties which the company is facing,
and on its situation, its foreseeable evolution or the significant influence of certain
facts on its future development. We can nevertheless confirm that the matters
disclosed do not present any obvious inconsistencies with the information that we
became aware of during the performance of our mandate.

- Without prejudice to formal aspects of minor importance, the accounting records
were maintained in accordance with the legal and regulatory requirements
applicable in Belgium.

- There are no transactions undertaken or decisions taken in violation of the
company’s by-laws or the Company Code that we have to report to you (Where
applicable: except for … <*>). The appropriation of results proposed to the general
meeting complies with the legal and statutory provisions.

- Where applicable, disclose other information to draw the reader’s attention to
specific aspects of the audited documents, for example: “As disclosed in the notes
to the financial statements, the accounting policies applied when preparing these
financial statements have been modified compared to the previous year.”

- Where applicable: An interim dividend was distributed during the year in relation
to which we have issued the attached report in accordance with legal requirements.

- Where applicable: In accordance with article 523 (or 524ter) of the Company
Code, we are also required to report to you on the following transactions which
have taken place since the last annual general meeting: (description)

Place and date

Audit firm XYZ
Statutory auditor
represented by

Name
(Partner, Director or Registered Auditor)

<*> for example: … the fact that the financial statements were not presented to you
for approval within the legal and statutory deadlines. We have reported this to you in
our special report dated __ ________ 200_.
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4.4. VERSLAG OVER DE JAARREKENING ZONDER VOORBEHOUD IN HET
DUITS

BERICHT DES KOMMISSARS ÜBER DEN JAHRESABSCHLUSS ZUM
_____ ____________________ 200_ AN DIE GENERALVERSAMMLUNG DER
AKTIONÄRE (GESELLSCHAFTER) DER GESELLSCHAFT______________

Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen und den Satzungen berichten wir Ihnen über
die Durchführung des uns erteilten Mandats als Kommissar (wenn zutreffend: als
Revisor, bestellt durch den Vorsitzenden des Handelsgerichtes). Der Bericht umfasst
unser Testat über den Jahresabschluss sowie die erforderlichen ergänzenden Vermerke
(und Informationen).

Uneingeschränktes Testat über den Jahresabschluss

Wir haben den Jahresabschluss zum __ ____________ 200_ (wenn zutreffend: von
__ Monaten) geprüft; dieser wurde in Übereinstimmung mit den in Belgien
anwendbaren buchhalterischen Vorschriften erstellt und weist eine Bilanzsumme von
€ _________________ sowie eine Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss
(Jahresfehlbetrag) von € ________________ aus.

Die Erstellung des Jahresabschlusses liegt in der Verantwortlichkeit des
geschäftsführenden Organs. Diese Verantwortlichkeit umfasst: die Entwicklung,
Umsetzung und Aufrechterhaltung des internen Kontrollsystems hinsichtlich der
Erstellung und der wahrheitsgetreuen Darstellung des Jahresabschlusses, so dass dieser
frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben ist, unabhängig davon, ob diese aus
Unrichtigkeiten oder Verstößen resultieren; die Auswahl und Anwendung von
angemessenen Rechnungslegungsgrundsätzen und die Festlegung angemessener
rechnungslegungs-relevanter Schätzungen.

Unsere Verantwortung besteht darin, aufgrund unserer Prüfungshandlungen, diesen
Jahresabschluss zu beurteilen. Wir haben unsere Prüfungshandlungen unter Beachtung
der gesetzlichen Bestimmungen und den in Belgien anwendbaren und durch das Institut
der Betriebsrevisoren festgestellten Prüfungsnormen durchgeführt. Gemäß dieser
Prüfungsnormen muss unsere Prüfung so gestaltet und durchgeführt werden, dass in
redlichem Maße sichergestellt werden kann, dass der Jahresabschluss keine
wesentlichen unzutreffenden Angaben enthält, unabhängig davon, ob diese aus
Unrichtigkeiten oder Verstößen resultieren.

In Übereinstimmung mit den hiervor angeführten Prüfungsnormen, haben wir die
Organisation der Gesellschaft in Bezug auf die allgemeine Verwaltung und die
Buchhaltung sowie die internen Kontrollverfahren berücksichtigt. Wir haben von
dem geschäftsführenden Organ sowie den Verantwortlichen der Gesellschaft die im
Rahmen unserer Prüfung erforderlichen Erklärungen und Auskünfte erhalten. Anhand
von Stichproben haben wir die Rechtfertigung der im Jahresabschluss ausgewiesenen
Beträge untersucht. Ferner haben wir die Rechnungslegungsgrundsätze, die
Angemessenheit rechnungslegungs-relevanter Schätzungen der Gesellschaft sowie
die Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses beurteilt. Wir sind der Auffassung, dass
diese Prüfungshandlungen eine angemessene Grundlage für unsere Beurteilung des
Jahresabschlusses bilden.

Unserer Meinung nach, unter Beachtung der in Belgien anwendbaren buchhalterischen
Vorschriften, vermittelt der Jahresabschluss zum__ _________200_ ein den
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der Gesellschaft.
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Ergänzende Vermerke (und Informationen)

Die Erstellung und der Inhalt des Lageberichtes sowie die Berücksichtigung des
Gesellschaftsgesetzbuches und der Satzungen liegen in der Verantwortung des
geschäftsführenden Organs.

Unsere Verantwortung besteht darin, in unserem Bericht die folgenden ergänzenden
Vermerke (und Informationen) vorzusehen, die jedoch die Tragweite unseres Testats
über den Jahresabschluss nicht beeinträchtigen:

- Der Lagebericht behandelt die gesetzlich vorgeschriebenen Informationen und
steht im Einklang mit dem Jahresabschluss. Wir sind jedoch nicht in der Lage,
uns über die Beschreibung der wesentlichen Risiken und Ungewissheiten mit denen
die Gesellschaft konfrontiert ist, sowie der Gesellschaftslage, derer
voraussichtlichen Entwicklung oder des bedeutenden Einflusses gewisser
Sachverhalte auf die künftige Entwicklung auszusprechen. Wir können jedoch
bestätigen, dass die erteilten Auskünfte nicht im offensichtlichen Widerspruch
stehen mit den Informationen, von denen wir im Rahmen unseres Mandats haben
Kenntnis genommen.

- Abgesehen von formellen Aspekten geringfügiger Art, erfolgte die Buchführung
gemäß den in Belgien gültigen gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften.

- Des Weiteren müssen wir Ihnen keine Handlungen oder Beschlüsse mitteilen, die
als Verstoß gegen die Satzungen oder das Gesellschaftsgesetzbuch zu werten wären.
(Wenn zutreffend: Mit Ausnahme von … <*>). Der Ergebnisverwendungsvorschlag
an die Generalversammlung entspricht den gesetzlichen Bestimmungen und den
Satzungen.

- Wenn zutreffend, Vermerk anderer Informationen, die darauf abzielen, die
Aufmerksamkeit des Lesers auf Besonderheiten der geprüften Dokumente zu lenken,
wie zum Beispiel: “Wie im Anhang zum Jahresabschluss dargestellt, wurden die
bei der Erstellung des Jahresabschlusses angewandten Bilanzierungsrichlinien im
Vergleich zum Vorjahr geändert.”

- Wenn zutreffend: Im Laufe des Geschäftsjahres wurde eine Anzahlung auf
Dividenden vorgenommen; diesbezüglich haben wir einen Bericht erstellt, der
gemäß den gesetzlichen Bestimmungen im Anhang beiliegt.

- Wenn zutreffend: Ferner, in Ausführung von Artikel 523 (oder 524ter) des
Gesellschaftsgesetzbuches, müssen wir Ihnen über folgende Transaktionen, die
seit der letzten Generalversammlung stattgefunden haben, berichten:
(Beschreibung)

Ort und Datum

Prüfungsgesellschaft XYZ
Kommissar
vertreten durch

Name
(Gesellschafter, Verwalter, Betriebsrevisor)

<*> zum Beispiel: … aufgrund der Tatsache, dass der Jahresabschluss Ihnen nicht
innerhalb der gesetzlichen und satzungsgemäßen Fristen zur Abstimmung vorgelegt
wurde; dies haben wir in unserem Karenzbericht vom ___ ______ 200_ mitgeteilt.
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4.5. VERSLAG OVER DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING ZONDER
VOORBEHOUD IN HET NEDERLANDS (BELGIAN GAAP OF IFRS)

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS (OF VAN DE AANGESTELDE
BEDRIJFSREVISOR) AAN DE ALGEMENE VERGADERING DER
AANDEELHOUDERS (VENNOTEN) VAN DE VENNOOTSCHAP ____ OVER
DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING OVER HET BOEKJAAR
AFGESLOTEN OP __ ________ 200_

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen, brengen wij u verslag uit in het kader van
ons mandaat van commissaris (of van aangestelde bedrijfsrevisor) (in voorkomend
geval: van bedrijfsrevisor aangesteld door de voorzitter van de rechtbank van
koophandel). Dit verslag omvat ons oordeel over het getrouw beeld van de
geconsolideerde jaarrekening evenals de vereiste bijkomende vermelding(en) (en
inlichtingen).

Verklaring over de geconsolideerde jaarrekening zonder voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd van de geconsolideerde jaarrekening over het
boekjaar (in voorkomend geval: van __ maanden) afgesloten op __ ________ 200_,
opgesteld op basis van het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel (of, desgevallend, op basis van International Financial Reporting
Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie), met een balanstotaal van
€ __________ en waarvan de resultatenrekening afsluit met een winst (verlies) van
het boekjaar van € __________.

Het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening valt onder de verantwoordelijkheid
van het bestuursorgaan. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het opzetten,
implementeren en in stand houden van een interne controle met betrekking tot het
opstellen en de getrouwe weergave van de geconsolideerde jaarrekening die geen
afwijkingen van materieel belang, als gevolg van fraude of van het maken van fouten,
bevat; het kiezen en toepassen van geschikte waarderingsregels (124); en het maken
van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.

Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze geconsolideerde jaarrekening
tot uitdrukking te brengen op basis van onze controle. Wij hebben onze controle
uitgevoerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen en volgens de in België geldende
controlenormen, zoals uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze
controlenormen vereisen dat onze controle zo wordt georganiseerd en uitgevoerd dat
een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de geconsolideerde jaarrekening
geen afwijkingen van materieel belang bevat, als gevolg van fraude of van het maken
van fouten.

Overeenkomstig voornoemde controlenormen hebben wij rekening gehouden met de
administratieve en boekhoudkundige organisatie van het geconsolideerd geheel, alsook
met zijn procedures van interne controle. Wij hebben van de verantwoordelijken en
van het bestuursorgaan van de vennootschap de voor onze controles vereiste
ophelderingen en inlichtingen verkregen. Wij hebben op basis van steekproeven de
verantwoording onderzocht van de bedragen opgenomen in de geconsolideerde
jaarrekening. Wij hebben de gegrondheid van de waarderingsregels, van de
______
(124) Indien het boekhoudkundig referentiestelsel IFRS is, dan wordt deze term “grondslagen voor de
financiële verslaggeving”.
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consolidatiegrondslagen, de redelijkheid van de betekenisvolle boekhoudkundige
ramingen gemaakt door de vennootschap, alsook de voorstelling van de
geconsolideerde jaarrekening als geheel beoordeeld. Wij zijn van mening dat deze
werkzaamheden een redelijke basis vormen voor het uitbrengen van ons oordeel.

Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op __ ________
200_ een getrouw beeld van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten
(125) van het geconsolideerd geheel, in overeenstemming met het in België van
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel (of, desgevallend, met
International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie).

Bijkomende vermelding(en) (en inlichtingen)

Het opstellen en de inhoud van het geconsolideerd jaarverslag vallen onder de
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.

Het is onze verantwoordelijkheid om in ons verslag de volgende bijkomende
vermelding(en) (en inlichtingen) op te nemen die niet van aard is (zijn) om de
draagwijdte van onze verklaring over de geconsolideerde jaarrekening te wijzigen:

- Het geconsolideerd jaarverslag behandelt de door de wet vereiste inlichtingen en
stemt overeen met de geconsolideerde jaarrekening. Wij kunnen ons echter niet
uitspreken over de beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden
waarmee de gezamenlijke in de consolidatie opgenomen ondernemingen worden
geconfronteerd, alsook van hun positie, hun voorzienbare evolutie of de
aanmerkelijke invloed van bepaalde feiten op hun toekomstige ontwikkeling. Wij
kunnen evenwel bevestigen dat de verstrekte gegevens geen onmiskenbare
inconsistenties vertonen met de informatie waarover wij beschikken in het kader
van ons mandaat.

- In voorkomend geval, andere inlichtingen vermelden die bedoeld zijn om de
aandacht van de lezer te vestigen op een kenmerk van de gecontroleerde
documenten, bijvoorbeeld: “Zoals vermeld in de toelichting bij de geconsolideerde
jaarrekening zijn de waarderingsregels, die zijn toegepast bij het opstellen van de
geconsolideerde jaarrekening, gewijzigd tegenover het voorgaande boekjaar.”

Plaats en datum

Vennootschap XYZ
Commissaris (of Aangestelde bedrijfsrevisor)
vertegenwoordigd door

Naam
(Vennoot, bestuurder, bedrijfsrevisor)

______
(125) Indien het boekhoudkundig referentiestelsel IFRS is, dan wordt deze zinsnede “van de financiële
positie, van de financiële prestaties, en van de kasstromen”.
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4.6. VERSLAG OVER DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING ZONDER
VOORBEHOUD IN HET FRANS (BELGIAN GAAP OF IFRS)

RAPPORT DU COMMISSAIRE (OU DU REVISEUR D’ENTREPRISES
DESIGNE) A L’ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES
(ASSOCIES) DE LA SOCIETE ______________________ SUR LES COMPTES
CONSOLIDES POUR L’EXERCICE CLOS LE __ ________ 200_

Conformément aux dispositions légales, nous vous faisons rapport dans le cadre du
mandat de commissaire (ou de réviseur d’entreprises désigné) (le cas échéant: de
réviseur d’entreprises désigné par le président du tribunal de commerce). Le rapport
inclut notre opinion sur les comptes consolidés ainsi que la (les) mention(s) (et
informations) complémentaire(s) requise(s).

Attestation sans réserve des comptes consolidés

Nous avons procédé au contrôle des comptes consolidés pour l’exercice (le cas
échéant: de __ mois) clos le __ ________ 200_, établis sur la base du référentiel
comptable applicable en Belgique (ou, selon le cas, du référentiel de Normes
internationales d’information financière tel qu’adopté dans l’Union européenne), dont
le total du bilan s’élève à € __________ et dont le compte de résultats se solde par un
bénéfice (une perte) de l’exercice de € __________.

L’établissement des comptes consolidés relève de la responsabilité de l’organe de
gestion. Cette responsabilité comprend: la conception, la mise en place et le suivi
d’un contrôle interne relatif à l’établissement et la présentation sincère des comptes
consolidés ne comportant pas d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de
fraudes ou d’erreurs; le choix et l’application de règles d’évaluation (126) appropriées
ainsi que la détermination d’estimations comptables raisonnables au regard des
circonstances.

Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur ces comptes sur la base de notre
contrôle. Nous avons effectué notre contrôle conformément aux dispositions légales
et selon les normes de révision applicables en Belgique, telles qu’édictées par l’Institut
des Reviseurs d’Entreprises. Ces normes de révision requièrent que notre contrôle
soit organisé et exécuté de manière à obtenir une assurance raisonnable que les comptes
consolidés ne comportent pas d’anomalies significatives, qu’elles résultent de fraudes
ou d’erreurs.

Conformément aux normes de revision précitées, nous avons tenu compte de
l’organisation de l’ensemble consolidé en matière administrative et comptable ainsi
que de ses dispositifs de contrôle interne. Nous avons obtenu de l’organe de gestion
et des préposés de la société les explications et informations requises pour notre
contrôle. Nous avons examiné par sondages la justification des montants figurant

______
(126) Si le référentiel IFRS est le référentiel comptable applicable, le terme suivant est utilisé: “méthodes
comptables”.
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dans les comptes consolidés. Nous avons évalué le bien-fondé des règles d’évaluation,
des règles de consolidation et le caractère raisonnable des estimations comptables
significatives faites par la société ainsi que la présentation des comptes consolidés
dans leur ensemble. Nous estimons que ces travaux fournissent une base raisonnable
à l’expression de notre opinion.

A notre avis, les comptes consolidés clos le __ ________ 200_ donnent une image
fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats (127) de l’ensemble
consolidé, conformément au référentiel comptable applicable en Belgique (ou, selon
le cas, au référentiel de Normes internationales d’information financière tel qu’adopté
dans l’Union européenne).

Mention(s) (et informations) complémentaire(s)

L’établissement et le contenu du rapport consolidé de gestion relèvent de la
responsabilité de l’organe de gestion.

Notre responsabilité est d’inclure dans notre rapport la (les) mention(s) (et
informations) complémentaire(s) suivante(s) qui n’est (ne sont) pas de nature à modifier
la portée de l’attestation des comptes consolidés:

- Le rapport consolidé de gestion traite des informations requises par la loi et
concorde avec les comptes consolidés. Toutefois, nous ne sommes pas en mesure
de nous prononcer sur la description des principaux risques et incertitudes auxquels
l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation est confronté, ainsi
que de sa situation, de son évolution prévisible ou de l’influence notable de certains
faits sur son développement futur. Nous pouvons néanmoins confirmer que les
renseignements fournis ne présentent pas d’incohérences manifestes avec les
informations dont nous avons connaissance dans le cadre de notre mandat.

- Le cas échéant, mentionner d’autres informations destinées à attirer l’attention
du lecteur sur des caractéristiques des documents contrôlés, par exemple: “Comme
indiqué dans l’annexe des comptes consolidés, les règles d’évaluation appliquées
pour l’élaboration des comptes consolidés ont été modifiées par rapport à l’exercice
précédent.”

Lieu et date

Société XYZ
Commissaire (Réviseur d’entreprises désigné)
représentée par

Nom
(associé, administrateur, réviseur d’entreprises)

______
(127) Si le référentiel IFRS est le référentiel comptable applicable, le libellé suivant est utilisé: “de la
situation financière, de la performance financière et des flux de trésorerie”.
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4.7. VERSLAG OVER DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING ZONDER
VOORBEHOUD IN HET ENGELS (BELGIAN GAAP OF IFRS)

STATUTORY AUDITOR’S (OR THE APPOINTED REGISTERED
AUDITOR’S) REPORT TO THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS (PARTNERS) OF ______________ ON THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED __
________ 200_

In accordance with the legal requirements, we report to you on the performance of
the mandate of statutory (or of appointed registered auditor) auditor (where applicable:
of Registred Auditor appointed by the president of the Commercial Court), which has
been entrusted to us. This report contains our opinion on the true and fair view of the
consolidated financial statements as well as the required additional statements (and
information).

Unqualified audit opinion on the consolidated financial statements

We have audited the consolidated financial statements for the year (where applicable:
accounting period of __ months) ended __ ________ 200_, prepared in accordance
with the financial reporting framework applicable in Belgium (or with International
Financial Reporting Standards as adopted by the European Union), which show a
balance sheet total of € _________ and a profit (loss) for the year (where applicable:
accounting period) of € _________.

Management is responsible for the preparation and the fair presentation of these
consolidated financial statements. This responsibility includes: designing,
implementing and maintaining internal control relevant to the preparation and fair
presentation of consolidated financial statements that are free from material
misstatement, whether due to fraud or error; selecting and applying appropriate
accounting policies (128); and making accounting estimates that are reasonable in the
circumstances.

Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements
based on our audit. We conducted our audit in accordance with the legal requirements
and the Auditing Standards applicable in Belgium, as issued by the Institute of
Registered Auditors (Institut des Reviseurs d’Entreprises / Instituut der
Bedrijfsrevisoren) (129). Those standards require that we plan and perform the audit to
obtain reasonable assurance whether the consolidated financial statements are free
from material misstatement, whether due to fraud or error.

In accordance with the above-mentioned auditing standards, we considered the group’s
accounting system, as well as its internal control procedures. We have obtained from
management and the company’s officials, the explanations and information necessary
for executing our audit procedures. We have examined, on a test basis, the evidence
supporting the amounts included in the consolidated financial statements. We have
assessed the appropriateness of the accounting policies and consolidation principles,
the reasonableness of the significant accounting estimates made by the company, as
______
(128) When the IFRS framework is applicable the following term is used: “accounting principles”.
(129) When the IFRS framework is applicable, the wording could be used: “… as issued by the International
Federation of Accountants”.
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well as the overall presentation of the consolidated financial statements. We believe
that these procedures provide a reasonable basis for our opinion.

In our opinion the consolidated financial statements for the year (where applicable:
accounting period) ended __ ________ 200_ give a true and fair view of the group’s
assets and liabilities, its financial position and the results of its operations (130) in
accordance with the financial reporting framework applicable in Belgium (where
applicable, with International Financial Reporting Standards as adopted by the
European Union).

Additional statement(s) (and information)

The preparation of the consolidated Director’s report and its content are the
responsibility of management.

Our responsibility is to supplement our report with the following additional
statement(s) (and information) which do not modify our audit opinion on the
consolidated financial statements:

- The consolidated Director’s report includes the information required by law and
is consistent with the consolidated financial statements. We are, however, unable
to comment on the description of the principal risks and uncertainties which the
consolidated group is facing, and of its situation, its foreseeable evolution or the
significant influence of certain facts on its future development. We can nevertheless
confirm that the matters disclosed do not present any obvious inconsistencies
with the information that we became aware of during the performance of our
mandate.

- Where applicable, disclose other information to draw the reader’s attention to
specific aspects of the audited documents, for example: “As disclosed in the notes
to the consolidated financial statements, the accounting policies applied when
preparing these consolidated financial statements have been modified compared
to the previous year.”

Place and date

Audit firm XYZ
Statutory auditor
represented by

Name
(Partner, Director or Registered Auditor)

______
(130) When the IFRS framework is applicable, the following wording is being used: “its financial position,
the results of its operation and cash flow”.
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4.8. VERSLAG OVER DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING ZONDER
VOORBEHOUD IN HET DUITS (BELGIAN GAAP OF IFRS)

BERICHT DES KOMMISSARS (ODER DES ANGESTELLTEN
BETRIEBSREVISORS) ÜBER DEN KONSOLIDIERTEN
JAHRESABSCHLUSS ZUM __ ____________________________________ 200_
AN DIE GENERALVERSAMMLUNG DER AKTIONÄRE
(GESELLSCHAFTER) DER GESELLSCHAFT______________

Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen und den Satzungen berichten wir Ihnen über
die Durchführung des uns erteilten Mandats als Kommissar (oder, wenn zutreffend,
als angestellter Betriebsrevisor) (wenn zutreffend: als Revisor, bestellt durch den
Vorsitzenden des Handelsgerichtes). Der Bericht umfasst unser Testat über den
konsolidierten Jahresabschluss sowie die erforderlichen ergänzenden Vermerke (und
Informationen).

Uneingeschränktes Testat über den konsolidierten Jahresabschluss

Wir haben den konsolidierten Jahresabschluss zum __ ____________ 200_ (wenn
zutreffend: von __ Monaten) geprüft; dieser wurde in Übereinstimmung mit den in
Belgien anwendbaren buchhalterischen Vorschriften (oder, wenn zutreffend, aufgrund
der Internationalen Rechnungslegungsnormen so wie sie durch die Europäische Union
verabschiedet wurden) erstellt und weist eine Bilanzsumme von
€ _________________ sowie eine Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss
(Jahresfehlbetrag) von € ________________ aus.

Die Erstellung des Jahresabschlusses liegt in der Verantwortlichkeit des
geschäftsführenden Organs. Diese Verantwortlichkeit umfasst: die Entwicklung,
Umsetzung und Aufrechterhaltung des internen Kontrollsystems hinsichtlich der
Erstellung und der wahrheitsgetreuen Darstellung des Jahresabschlusses, so dass dieser
frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben ist, unabhängig davon, ob diese aus
Unrichtigkeiten oder Verstößen resultieren; die Auswahl und Anwendung von
angemessenen Rechnungslegungsgrundsätzen (131) und die Festlegung angemessener
rechnungslegungs-relevanter Schätzungen.

Unsere Verantwortung besteht darin, aufgrund unserer Prüfungshandlungen, diesen
Jahresabschluss zu beurteilen. Wir haben unsere Prüfungshandlungen unter Beachtung
der gesetzlichen Bestimmungen und den in Belgien anwendbaren und durch das Institut
der Betriebsrevisoren festgestellten Prüfungsnormen durchgeführt. Gemäß dieser
Prüfungsnormen muss unsere Prüfung so gestaltet und durchgeführt werden, dass in
redlichem Maße sichergestellt werden kann, dass der Jahresabschluss keine
wesentlichen unzutreffenden Angaben enthält, unabhängig davon, ob diese aus
Unrichtigkeiten oder Verstößen resultieren.

In Übereinstimmung mit den hiervor angeführten Prüfungsnormen, haben wir die
Organisation der Gesellschaft in Bezug auf die allgemeine Verwaltung und die
Buchhaltung sowie die internen Kontrollverfahren berücksichtigt. Wir haben von
dem geschäftsführenden Organ sowie den Verantwortlichen der Gesellschaft die im
Rahmen unserer Prüfung erforderlichen Erklärungen und Auskünfte erhalten. Anhand

______
(131) Wenn die IFRS Normen Anwendung finden, ist folgender Wortlaut zutreffend: “Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden”.
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von Stichproben haben wir die Rechtfertigung der im Jahresabschluss ausgewiesenen
Beträge untersucht. Ferner haben wir die Rechnungslegungsgrundsätze, die
Angemessenheit rechnungslegungs-relevanter Schätzungen der Gesellschaft sowie
die Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses beurteilt. Wir sind der Auffassung, dass
diese Prüfungshandlungen eine angemessene Grundlage für unsere Beurteilung des
Jahresabschlusses bilden.

Unserer Meinung nach, unter Beachtung der in Belgien anwendbaren buchhalterischen
Vorschriften, vermittelt der konsolidierte Jahresabschluss zum__ _________200_ ein
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage (132) der Gruppe (unter Beachtung der International Financial Reporting
Standards, so wie diese in der Europäische Union anzuwenden sind)

Ergänzende Vermerke (und Informationen)

Die Erstellung und der Inhalt des konsolidierten Geschäftsberichtes liegen in der
Verantwortung des geschäftsführenden Organs.

Unsere Verantwortung besteht darin, in unserem Bericht die folgenden ergänzenden
Vermerke (und Informationen) vorzusehen, die jedoch die Tragweite unseres Testats
über den konsolidierten Jahresabschluss nicht beeinträchtigen:

- Der konsolidierte Lagebericht behandelt die gesetzlich vorgeschriebenen
Informationen und steht im Einklang mit dem konsolidierten Jahresabschluss.
Wir sind jedoch nicht in der Lage, uns über die Beschreibung der wesentlichen
Risiken und Ungewissheiten mit denen die konsolidierten Gesellschaften
konfrontiert sind, sowie ihrer Gesellschaftslage, derer voraussichtlichen
Entwicklung oder des bedeutenden Einflusses gewisser Sachverhalte auf die
künftige Entwicklung auszusprechen. Wir können jedoch bestätigen, dass die
erteilten Auskünfte nicht im offensichtlichen Widerspruch stehen mit den
Informationen, von denen wir im Rahmen unseres Mandats haben Kenntnis
genommen.

- Wenn zutreffend, Vermerk anderer Informationen, die darauf abzielen, die
Aufmerksamkeit des Lesers auf Besonderheiten der geprüften Dokumente zu lenken,
wie zum Beispiel: “Wie im Anhang zum konsolidierten Jahresabschluss dargestellt,
wurden die bei der Erstellung des konsolidierten Jahresabschlusses angewandten
Bilanzierungsrichtlinien im Vergleich zum Vorjahr geändert.”

Ort und Datum

Prüfungsgesellschaft XYZ
Kommissar
vertreten durch

Name
(Gesellschafter, Verwalter, Betriebsrevisor)

______
(132) Wenn die IFRS Normen Anwendung finden, ist folgender Wortlaut zutreffend: “die Finanzlage, die
Ertragskraft des Unternehmens und die Cashflows”.
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4.9. VERSLAG OVER DE JAARREKENING VAN EEN VZW ZONDER
VOORBEHOUD IN HET NEDERLANDS

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE LEDENVERGADERING VAN
DE VERENIGING _______________ OVER DE JAARREKENING OVER HET
BOEKJAAR AFGESLOTEN OP __ ________ 200_

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij u verslag uit in
het kader van het mandaat van commissaris (in voorkomend geval: van bedrijfsrevisor
aangesteld door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg). Dit verslag omvat
ons oordeel over het getrouw beeld van de jaarrekening evenals de vereiste bijkomende
vermeldingen (en inlichtingen).

Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd van de jaarrekening over het boekjaar (in
voorkomend geval: van __ maanden) afgesloten op __ ________ 200_, opgesteld op
basis van het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, met
een balanstotaal van € __________ en waarvan de resultatenrekening afsluit met
een winst (verlies) van het boekjaar van € __________.

Het opstellen van de jaarrekening valt onder de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het opzetten,
implementeren en in stand houden van een interne controle met betrekking tot het
opstellen en de getrouwe weergave van de jaarrekening die geen afwijkingen van
materieel belang, als gevolg van fraude of van het maken van fouten, bevat; het kiezen
en toepassen van geschikte waarderingsregels; en het maken van schattingen die onder
de gegeven omstandigheden redelijk zijn.

Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze jaarrekening tot uitdrukking
te brengen op basis van onze controle. Wij hebben onze controle uitgevoerd
overeenkomstig de wettelijke bepalingen en volgens de in België geldende
controlenormen, zoals uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze
controlenormen vereisen dat onze controle zo wordt georganiseerd en uitgevoerd dat
een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen
van materieel belang bevat, als gevolg van fraude of van het maken van fouten.

Overeenkomstig voornoemde controlenormen hebben wij rekening gehouden met de
administratieve en boekhoudkundige organisatie van de vereniging, alsook met haar
procedures van interne controle. Wij hebben van de verantwoordelijken en van het
bestuursorgaan van de vereniging de voor onze controles vereiste ophelderingen en
inlichtingen verkregen. Wij hebben op basis van steekproeven de verantwoording
onderzocht van de bedragen opgenomen in de jaarrekening. Wij hebben de gegrondheid
van de waarderingsregels, de redelijkheid van de betekenisvolle boekhoudkundige
ramingen gemaakt door de vereniging, alsook de voorstelling van de jaarrekening als
geheel beoordeeld. Wij zijn van mening dat deze werkzaamheden een redelijke basis
vormen voor het uitbrengen van ons oordeel.

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening afgesloten op __ ________ 200_ een getrouw
beeld van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de vereniging, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel.
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Bijkomende vermeldingen (en inlichtingen)

Het naleven door de vereniging van de wet van 21 juni 1921 betreffende de
verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder
winstoogmerk en de stichtingen, alsmede van de statuten, vallen onder de
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.

Het is onze verantwoordelijkheid om in ons verslag de volgende bijkomende
vermeldingen (en inlichtingen) op te nemen die niet van aard zijn om de draagwijdte
van onze verklaring over de jaarrekening te wijzigen:

- Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding
gevoerd overeenkomstig de in België van toepassing zijnde wettelijke en
bestuursrechtelijke voorschriften.

- Voor het overige dienen wij u geen verrichtingen of beslissingen mede te delen
die in overtreding met de statuten of de wet van 21 juni 1921 betreffende de
verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder
winstoogmerk en de stichtingen zijn gedaan of genomen. (In voorkomend geval:
behalve … <*>)

Plaats en datum

Vennootschap XYZ
Commissaris
vertegenwoordigd door

Naam
(Vennoot, bestuurder, bedrijfsrevisor)

<*> bijvoorbeeld: … dat de jaarrekening u niet ter goedkeuring werd voorgelegd
binnen de wettelijke en statutaire termijnen, hetgeen wij hebben medegedeeld in ons
verslag van niet-bevinding van __ _____ 200 _.
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4.10. VERSLAG OVER DE JAARREKENING VAN EEN VZW ZONDER
VOORBEHOUD IN HET FRANS

RAPPORT DU COMMISSAIRE A L’ASSEMBLEE GENERALE DES
MEMBRES DE L’ASSOCIATION _______ ____________ SUR LES COMPTES
ANNUELS POUR L’EXERCICE CLOS LE __ ________ 200_

Conformément aux dispositions légales et statutaires, nous vous faisons rapport dans
le cadre du mandat de commissaire (le cas échéant: de réviseur d’entreprises désigné
par le président du tribunal de première instance). Le rapport inclut notre opinion sur
les comptes annuels ainsi que les mentions (et informations) complémentaires requises.

Attestation sans réserve des comptes annuels

Nous avons procédé au contrôle des comptes annuels pour l’exercice (le cas échéant:
de __ mois) clos le __ ________ 200_, établis sur la base du référentiel comptable
applicable en Belgique, dont le total du bilan s’élève à € __________ et dont le
compte de résultats se solde par un bénéfice (une perte) de l’exercice de € __________.

L’établissement des comptes annuels relève de la responsabilité de l’organe de gestion.
Cette responsabilité comprend: la conception, la mise en place et le suivi d’un contrôle
interne relatif à l’établissement et la présentation sincère des comptes annuels ne
comportant pas d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou
d’erreurs; le choix et l’application de règles d’évaluation appropriées ainsi que la
détermination d’estimations comptables raisonnables au regard des circonstances.

Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur ces comptes sur la base de notre
contrôle. Nous avons effectué notre contrôle conformément aux dispositions légales
et selon les normes de révision applicables en Belgique, telles qu’édictées par l’Institut
des Reviseurs d’Entreprises. Ces normes de révision requièrent que notre contrôle
soit organisé et exécuté de manière à obtenir une assurance raisonnable que les comptes
annuels ne comportent pas d’anomalies significatives, qu’elles résultent de fraudes
ou d’erreurs.

Conformément aux normes de révision précitées, nous avons tenu compte de
l’organisation de l’association en matière administrative et comptable ainsi que de
ses dispositifs de contrôle interne. Nous avons obtenu de l’organe de gestion et des
préposés de l’association les explications et informations requises pour notre contrôle.
Nous avons examiné par sondages la justification des montants figurant dans les
comptes annuels. Nous avons évalué le bien-fondé des règles d’évaluation et le
caractère raisonnable des estimations comptables significatives faites par l’association
ainsi que la présentation des comptes annuels dans leur ensemble. Nous estimons que
ces travaux fournissent une base raisonnable à l’expression de notre opinion.

A notre avis, les comptes annuels clos le __ ________ 200_ donnent une image fidèle
du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l’association, conformément
au référentiel comptable applicable en Belgique.
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Mentions (et informations) complémentaires

Le respect par l’association de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but
lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, ainsi que
des statuts, relèvent de la responsabilité de l’organe de gestion.

Notre responsabilité est d’inclure dans notre rapport les mentions (et informations)
complémentaires suivantes qui ne sont pas de nature à modifier la portée de l’attestation
des comptes annuels:

- Sans préjudice d’aspects formels d’importance mineure, la comptabilité est tenue
conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique.

- Pour le reste, nous n’avons pas à vous signaler d’opération conclue ou de décision
prise en violation des statuts ou de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans
but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations (Le
cas échéant: à l’exception …. <*>)

Lieu et date

Société XYZ
Commissaire
représentée par

Nom
(associé, administrateur, réviseur d’entreprises)

<*> par exemple: … du fait que les comptes annuels ne vous ont pas été soumis pour
approbation dans les délais légaux et statutaires, ce que nous vous avons signalé dans
notre rapport de carence du __ _____ 200 _.
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4.11. VERSLAG OVER DE JAARREKENING VAN EEN VZW ZONDER
VOORBEHOUD IN HET ENGELS

STATUTORY AUDITOR’S REPORT TO THE GENERAL MEETING OF THE
MEMBERS OF THE ASSOCIATION (FOUNDATION) OF __________ ON
THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED __ ________ 200_

In accordance with the legal and statutory requirements, we report to you on the
performance of the mandate of statutory auditor (where applicable: of Registered
Auditor appointed by the president of the Court of First Instance), which has been
entrusted to us. This report contains our opinion on the true and fair view of the
financial statements as well as the required additional statements (and information).

Unqualified audit opinion on the financial statements

We have audited the financial statements for the year (where applicable: accounting
period of __ months) ended __ ________ 200_, prepared in accordance with the
financial reporting framework applicable in Belgium, which show a balance sheet
total of € _________ and a profit (loss) for the year (where applicable: accounting
period) of €_________.

Management is responsible for the preparation and the fair presentation of these
financial statements. This responsibility includes: designing, implementing and
maintaining internal control relevant to the preparation and fair presentation of financial
statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error;
selecting and applying appropriate accounting policies; and making accounting
estimates that are reasonable in the circumstances.

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our
audit. We conducted our audit in accordance with the legal requirements and the
Auditing Standards applicable in Belgium, as issued by the Institute of Registered
Auditors (Institut des Reviseurs d’Entreprises/Instituut der Bedrijfsrevisoren). Those
standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance
whether the financial statements are free from material misstatement, whether due to
fraud or error.

In accordance with the above-mentioned auditing standards, we considered the
association’s accounting system, as well as its internal control procedures. We have
obtained from management and from the association’s officials the explanations and
information necessary for executing our audit procedures. We have examined, on a
test basis, the evidence supporting the amounts included in the financial statements.
We have assessed the appropriateness of accounting policies and the reasonableness
of the significant accounting estimates made by the association as well as the overall
financial statement presentation. We believe that these procedures provide a reasonable
basis for our opinion.

In our opinion, the financial statements for the year (accounting period) ended __
________ 200_ give a true and fair view of the association’s assets and liabilities, its
financial position and the results of its operations in accordance with the financial
reporting framework applicable in Belgium.
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Additional statements (and information)

The compliance by the association (foundation) with the law of 27 June 1921 related
to not-for-profit associations, international not-for-profit associations and foundations
is the responsibility of management.

Our responsibility is to supplement our report with the following additional statements
(and information), which do not modify our audit opinion on the financial statements:

- Without prejudice to formal aspects of minor importance, the accounting records
were maintained in accordance with the legal and regulatory requirements
applicable in Belgium.

- There are no transactions undertaken or decisions taken in violation of the
association’s by-laws or the law of 27 June 1921 related to not-for-profit
associations, international not-for-profit associations and foundations that we have
to report to you. (Where applicable: except for … <*>)

Place and date

Audit firm XYZ
Statutory auditor
represented by

Name
(Member, Director or Registered Auditor)

<*>for example: … the fact that the financial statements were not presented to you
for approval within the legal and statutory deadlines. We have reported this to you in
our special report dated __ ______200_.
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4.12. VERSLAG OVER DE JAARREKENING VAN EEN VZW ZONDER
VOORBEHOUD IN HET DUITS

BERICHT DES KOMMISSARS ÜBER DEN JAHRESABSCHLUSS ZUM __
___________ 200_  AN DIE GENERALVERSAMMLUNG DER MITGLIEDER
DER VEREINIGUNG ________________

Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen und den Satzungen berichten wir Ihnen über
die Durchführung des uns erteilten Mandats als Kommissar (wenn zutreffend: als
Revisor, bestellt durch den Vorsitzenden des Handelsgerichtes). Der Bericht umfasst
unser Testat über den Jahresabschluss sowie die erforderlichen ergänzenden Vermerke
(und Informationen).

Uneingeschränktes Testat über den Jahresabschluss

Wir haben den Jahresabschluss zum __ ____________ 200_ (wenn zutreffend: von
__ Monaten) geprüft; dieser wurde in Übereinstimmung mit den in Belgien
anwendbaren buchhalterischen Vorschriften erstellt und weist eine Bilanzsumme von
€ _________________ sowie eine Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss
(Jahresfehlbetrag) von € ________________ aus.

Die Erstellung des Jahresabschlusses liegt in der Verantwortlichkeit des
geschäftsführenden Organs. Diese Verantwortlichkeit umfasst: die Entwicklung,
Umsetzung und Aufrechterhaltung des internen Kontrollsystems hinsichtlich der
Erstellung und der wahrheitsgetreuen Darstellung des Jahresabschlusses, so dass dieser
frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben ist, unabhängig davon, ob diese aus
Unrichtigkeiten oder Verstößen resultieren; die Auswahl und Anwendung von
angemessenen Rechnungslegungsgrundsätzen und die Festlegung angemessener
rechnungslegungs-relevanter Schätzungen.

Unsere Verantwortung besteht darin, aufgrund unserer Prüfungshandlungen, diesen
Jahresabschluss zu beurteilen. Wir haben unsere Prüfungshandlungen unter Beachtung
der gesetzlichen Bestimmungen und den in Belgien anwendbaren und durch das Institut
der Betriebsrevisoren festgestellten Prüfungsnormen durchgeführt. Gemäß dieser
Prüfungsnormen muss unsere Prüfung so gestaltet und durchgeführt werden, dass in
redlichem Maße sichergestellt werden kann, dass der Jahresabschluss keine
wesentlichen unzutreffenden Angaben enthält, unabhängig davon, ob diese aus
Unrichtigkeiten oder Verstößen resultieren.

In Übereinstimmung mit den hiervor angeführten Prüfungsnormen, haben wir die
Organisation der Vereinigung in Bezug auf die allgemeine Verwaltung und die
Buchhaltung sowie die internen Kontrollverfahren berücksichtigt. Wir haben von
dem geschäftsführenden Organ sowie den Verantwortlichen der Vereinigung die im
Rahmen unserer Prüfung erforderlichen Erklärungen und Auskünfte erhalten. Anhand
von Stichproben haben wir die Rechtfertigung der im Jahresabschluss ausgewiesenen
Beträge untersucht. Ferner haben wir die Rechnungslegungsgrundsätze, die
Angemessenheit rechnungslegungs-relevanter Schätzungen der Vereinigung sowie
die Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses beurteilt. Wir sind der Auffassung, dass
diese Prüfungshandlungen eine angemessene Grundlage für unsere Beurteilung des
Jahresabschlusses bilden.

Unserer Meinung nach, unter Beachtung der in Belgien anwendbaren buchhalterischen
Vorschriften, vermittelt der Jahresabschluss zum__ _________200_ ein den



CO
M

M
IS

SA
RI

SV
ER

SL
AG

EN
, Z

O
ND

ER
 V

O
O

RB
EH

O
UD

, I
N 

VE
RS

CH
IL

LE
ND

E 
TA

LE
N

146

HET COMMISSARISVERSLAG 2007

tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der Vereinigung.

Ergänzende Vermerke (und Informationen)

Die Berücksichtigung des Gesetzes vom 27 Juni 1921 über die Vereinigungen ohne
Gewinnerzielunsabsicht, die internationalen Vereinigungen ohne
Gewinnerzielunsabsicht und die Stiftungen, sowie der Satzungen, liegen in der
Verantwortung des geschäftsführenden Organs.

Unsere Verantwortung besteht darin, in unserem Bericht die folgenden ergänzenden
Vermerke (und Informationen) vorzusehen, die jedoch die Tragweite unseres Testats
über den Jahresabschluss nicht beeinträchtigen:

- Abgesehen von formellen Aspekten geringfügiger Art, erfolgte die Buchführung
gemäß den in Belgien gültigen gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften;

- Des Weiteren müssen wir Ihnen keine Handlungen oder Beschlüsse mitteilen, die
als Verstoß gegen das Gesetz vom 27. Juni 1921 über die Vereinigungen ohne
Gewinnerzielunsabsicht, die internationalen Vereinigungen ohne
Gewinnerzielunsabsicht und die Stiftungen zu werten wären. (Wenn zutreffend:
mit Ausnahme von … <*>)

Ort und Datum

Prüfungsgesellschaft XYZ
Kommissar
vertreten durch

Name
(Gesellschafter, Verwalter, Betriebsrevisor)

<*> zum Beispiel: … aufgrund der Tatsache, dass der Jahresabschluss Ihnen nicht
innerhalb der gesetzlichen und satzungsgemäßen Fristen zur Abstimmung vorgelegt
wurde; dies haben wir in unserem Karenzbericht vom ___ ______ 200_ mitgeteilt.
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Op 17 mei 2006 hebben het Europees Parlement en de Raad, overeenkomstig Richtlijn
2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen (133), aan de
Europese Commissie de bevoegdheid verleend om de internationale
controlestandaarden (International Standards on Auditing, ISA’s) goed te keuren (134).
Deze nieuwe Richtlijn verduidelijkt dat binnen de Europese Unie de toepassing van
de internationale controlestandaarden wordt vereist voor elke wettelijke
rekeningcontrole zoals vereist door het gemeenschapsrecht. Bovendien zal deze
goedkeuring een wijziging met zich meebrengen op het vlak van het
commissarisverslag. Meerbepaald zullen de ISA’s 700 “De verklaring van een
(onafhankelijk) auditor over een volledige set van financiële overzichten voor algemene
doeleinden” en 701 “Aanpassingen van de inhoud van de verklaring van een
(onafhankelijk) auditor”, op dat moment van toepassing worden.

In afwachting van de invoering van de ISA’s in België voor alle wettelijke controles
van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen, weerhoudt niets de
commissaris ervan om de ISA’s reeds toe te passen die hij trouwens reeds vaak moet
toepassen naar aanleiding van de instructies verkregen vanwege een wettelijke auditor
van de consolidatie van een groep waarvan de commissaris dochtermaatschappijen
controleert. Inzake de tekst van het verslag zou de commissaris zich, op heden, kunnen
laten inspireren door de tekst van het voorbeeld opgenomen in ISA 700 (auditor’s
report), hierna opgenomen. Dit voorbeeld, zowel in het Frans als in het Nederlands,
is de output van het vertaalproject dat het Instituut der Bedrijfsrevisoren samen met
de CNCC (Frankrijk) en met het Koninklijk NIVRA (Nederland) voert, gericht op
een unieke vertaling per taal, als input voor de later door de Europese Commissie te
publiceren teksten terzake.

De bedrijfsrevisoren die wensen gebruik te maken van het voorbeeld van
controleverklaring zoals opgenomen in paragraaf 60 van ISA 700 dienen onder meer
voor ogen te houden dat:

1. de structuur van de controleverklaring (inleiding, eerste en tweede deel) rekening
zal moeten houden met de normen van het Instituut inzake het controleverslag;

2. het vocabularium, zoals gebruikt in het voorbeeld 5.1. t.e.m. 5.3., verwijst naar de
terminologie zoals wordt aangewend in het kader van de IFRS normen. Zo wordt
bijvoorbeeld in het voorbeeld in het Nederlands de term “financiële overzichten”
vervangen door “jaarrekening”, enz.;

3. het oordeel moet worden geformuleerd overeenkomstig de verslagen zoals
opgenomen supra, hoofdstuk 4 van onderhavig boek;

4. voor zover artikel 144 of 148 van het Wetboek van vennootschappen van toepassing
is, zal rekening dienen te worden gehouden met het feit dat vereist is dat wordt
vermeld of de commissaris (of de aangeduide bedrijfsrevisor) de voor zijn controle
vereiste ophelderingen en inlichtingen heeft bekomen.

______
(133) Cf. overweging 13 van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 17 mei
2006 betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde rekeningen, tot wijziging
van de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad en houdende intrekking van Richtlijn 84/253/
EEG van de Raad, PB. L. 157, 9 juni 2006, p. 87-107; IBR, Vademecum, II, 2005, p. 141-168.
(134) Overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden
voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden, PB. L. 184, 17 juli
1999, p. 23-26.
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5.1. UITTREKSEL VAN DE STANDAARD IN HET NEDERLANDS

CONTROLEVERKLARING

(De desbetreffende geadresseerde)

Verklaring van een (onafhankelijk) auditor omtrent de jaarrekening (135)

Wij hebben de jaarrekening van vennootschap ABC gecontroleerd, die bestaat uit de
balans per 31 december 200_, de winst- en verliesrekening, het mutatieoverzicht
eigen vermogen en het kasstroomoverzicht over het boekjaar afgesloten op die datum,
alsmede een overzicht van de belangrijkste grondslagen voor de financiële
verslaggeving en overige toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van de leiding voor het opstellen en de presentatie van de
financiële overzichten

De leiding van de entiteit is verantwoordelijk voor het opstellen en de getrouwe
weergave van deze jaarrekening in overeenstemming met International Financial
Reporting Standards. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het opzetten,
implementeren en in stand houden van een interne beheersing met betrekking tot het
opstellen en de getrouwe weergave van de jaarrekening die geen afwijkingen van
materieel belang als gevolg van fraude of het maken van fouten bevat; het kiezen en
toepassen van geschikte grondslagen voor de financiële verslaggeving; en het maken
van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.

Verantwoordelijkheid van de auditor

Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze jaarrekening tot uitdrukking
te brengen op basis van onze controle. Wij hebben onze controle volgens de
internationale controlestandaarden uitgevoerd. Die standaarden vereisen dat wij aan
ethische voorschriften voldoen en de controle plannen en uitvoeren om een redelijke
mate van zekerheid te verkrijgen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel
belang bevat.

Een controle omvat werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de
in de jaarrekening opgenomen bedragen en toelichtingen. De selectie met betrekking
tot uitgevoerde werkzaamheden is afhankelijk van de beoordeling door de auditor,
inclusief diens inschatting van de risico’s van een afwijking van materieel belang in
de jaarrekening als gevolg van fraude of het maken van fouten. Bij het maken van die
risico-inschattingen beoordeelt de auditor de interne beheersing van de entiteit met
betrekking tot het opstellen en de getrouwe weergave van de jaarrekening, gericht op
het opzetten van werkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden geschikt
zijn maar die niet gericht zijn op het geven van een oordeel over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit (136). Een controle omvat tevens een evaluatie

______
(135) De subtitel “Verklaring van een (onafhankelijk) auditor omtrent de jaarrekening” is niet nodig wanneer
de tweede subtitel “Rapportering over andere door wet- of regelgeving gestelde eisen” niet van toepassing
is.
(136) Als de auditor tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel inzake de effectiviteit van de
interne beheersing in combinatie met de controle van de financiële overzichten, zou deze zin als volgt
luiden: “Bij het maken van die risico-inschattingen beschouwt de auditor de interne beheersing van de
entiteit met betrekking tot het opstellen en de getrouwe weergave van de jaarrekening teneinde
controlewerkzaamheden op te zetten die onder de gegeven omstandigheden geschikt zijn.”.
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van de toepasselijkheid van het gehanteerde stelsel inzake financiële verslaggeving
en de redelijkheid van door de leiding gemaakte schattingen, alsmede een beoordeling
van de presentatie van de jaarrekening als geheel.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en
geschikt is om daarop ons oordeel te baseren.

Oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld (dan wel in alle van materieel
belang zijnde opzichten een getrouwe weergave) van de financiële positie van
vennootschap ABC per 31 december 200_, en van haar financiële prestaties en
kasstromen over het boekjaar dat op die datum is afgesloten, in overeenstemming
met International Financial Reporting Standards.

Rapportering over andere door wet- of regelgeving gestelde eisen

(Vorm en inhoud van dit onderdeel van de controleverklaring variëren, afhankelijk
van het karakter van de overige rapporteringsverplichtingen van de auditor.)

(Ondertekening)

(Datum van de controleverklaring)

(Adres van de auditor)
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5.2. UITTREKSEL VAN DE STANDAARD IN HET FRANS

RAPPORT DE L’AUDITEUR (INDEPENDANT)

(Destinataire visé)

Rapport sur les états financiers (137)

Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints de la société ABC, comprenant
le bilan au 31 décembre 200_, ainsi que le compte de résultat, l’état des variations
dans les capitaux propres et le tableau des flux de trésorerie pour l’exercice clos à
cette date, et des notes contenant un résumé des principales méthodes comptables et
d’autres notes explicatives.

Responsabilité de la direction dans l’établissement et la présentation des états
financiers

La direction est responsable de l’établissement et de la présentation sincère de ces
états financiers, conformément aux Normes internationales d’information financière.
Cette responsabilité comprend: la conception, la mise en place et le suivi d’un contrôle
interne relatif à l’établissement et la présentation sincère d’états financiers ne
comportant pas d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou
d’erreurs; le choix et l’application de méthodes comptables appropriées, ainsi que la
détermination d’estimations comptables raisonnables au regard des circonstances.

Responsabilité de l’auditeur

Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur ces états financiers sur la base de
notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les Normes internationales d’audit.
Ces normes requièrent de notre part de nous conformer aux règles d’éthique et de
planifier et de réaliser l’audit pour obtenir une assurance raisonnable que les états
financiers ne comportent pas d’anomalies significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments
probants concernant les montants et les informations fournies dans les états financiers.
Le choix des procédures relève du jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation
du risque que les états financiers contiennent des anomalies significatives, que celles-
ci résultent de fraudes ou d’erreurs. En procédant à ces évaluations du risque, l’auditeur
prend en compte le contrôle interne en vigueur dans l’entité relatif à l’établissement
et la présentation sincère des états financiers afin de définir des procédures d’audit
appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité
de celui-ci (138). Un audit comporte également l’appréciation du caractère approprié
des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations
comptables faites par la direction, de même que l’appréciation de la présentation
d’ensemble des états financiers.

Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion.
______
(137) Le sous-titre “Rapport sur les états financiers” est inutile dans les situations où la seconde section
“Rapport sur d’autres obligations légales ou réglementaires” n’est pas nécessaire.
(138) Dans les situations où l’auditeur a également la responsabilité d’exprimer une opinion sur l’efficacité
du contrôle interne conjointement avec son opinion d’audit sur les états financiers, cette phrase serait à
rédiger comme suit: “En procédant à ces évaluations, l’auditeur prend en compte le contrôle interne en
vigueur dans l’entité relatif à l’établissement et la présentation sincère des états financiers afin de définir
des procédures d’audit appropriées en la circonstance.”.
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Opinion

A notre avis, les états financiers donnent une image fidèle de (ou présentent
sincèrement, dans tous leurs aspects significatifs) la situation financière de la société
ABC au 31 décembre 200_, ainsi que de la (la) performance financière et des (les)
flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément au référentiel des
Normes internationales d’information financière (IFRS).

Rapport sur d’autres obligations légales ou réglementaires

(La forme et le contenu de cette partie varieront selon la nature des autres obligations
spécifiques de l’auditeur.)

(Signature de l’auditeur)

(Date du rapport d’audit)

(Adresse de l’auditeur)
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5.3. UITTREKSEL VAN DE STANDAARD IN HET ENGELS

INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT

(Appropriate Addressee)

Report on the Financial Statements (139)

We have audited the accompanying financial statements of ABC Company, which
comprise the balance sheet as at December 31, 200_, and the income statement,
statement of changes in equity and cash flow statement for the year then ended, and
a summary of significant accounting policies and other explanatory notes.

Management’s Responsibility for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial
statements in accordance with International Financial Reporting Standards. This
responsibility includes: designing, implementing and maintaining internal control
relevant to the preparation and fair presentation of financial statements that are free
from material misstatement, whether due to fraud or error; selecting and applying
appropriate accounting policies; and making accounting estimates that are reasonable
in the circumstances.

Auditor’s Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our
audit. We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing.
Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform
the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free
from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts
and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the
auditor’s judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of
the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk
assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity’s preparation
and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures
that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an
opinion on the effectiveness of the entity’s internal control (140). An audit also includes
evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of
accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall
presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to
provide a basis for our audit opinion.

______
(139) The subheading “Report on the Financial Statements” is unnecessary in circumstances when the
second subheading “Report on Other Legal and Regulatory Requirements” is not applicable.
(140) In circumstances when the auditor also has responsibility to express an opinion on the effectiveness of
internal control in conjunction with the audit of the financial statements, this sentence would be worded as
follows: “In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity’s
preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances.”.
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Opinion

In our opinion, the financial statements give a true and fair view of (or “present
fairly, in all material respects”) the financial position of ABC Company as of
December 31, 200_, and of its financial performance and its cash-flows for the year
then ended in accordance with International Financial Reporting Standards.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

(Form and content of this section of the auditor’s report will vary depending on the
nature of the auditor’s other reporting responsibilities.)

(Auditor’s signature)

(Date of the auditor’s report)

(Auditor’s address)
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BIJLAGE 1

ALGEMENE CONTROLENORMEN
(GECOORDINEERDE VERSIE)





ALGEMENE CONTROLENORMEN 
VAN 15 DECEMBER 2006

(GECOORDINEERDE VERSIE)

Gezien de wet van 22 juli 1953 (artikels 2, 3, 7, 14, 18bis en 19), tot
oprichting van het Instituut der Bedrijfsrevisoren (IBR), gewijzigd bij de
wet van 10 juli 1956, bij de wet van 21 februari 1985 en bij de wet van
7 mei 1999.

Gezien het koninklijk besluit van 10 januari 1994 betreffende de
plichten van de bedrijfsrevisor.

Overwegende dat het noodzakelijk is de Algemene controlenormen
zoals van toepassing na de beslissing van de Raad van het IBR op zijn zit-
tingen van 2 december 1983, 5 december 1997(1) en 7 november 2003(2),
aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen en aan zijn uitvoe-
ringsbesluiten.

Overwegende dat het noodzakelijk is de Algemene controlenormen
zoals van toepassing na de beslissing van de Raad van het IBR op zijn zit-
ting van 1 september 2006, aan te passen aan de wet van 13 januari 2006
tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen. 

Gezien het advies van de Hoge Raad d.d. 1 december 2006. 

Heeft de Raad in zijn zitting van 15 december 2006 onderhavige ver-
sie van de voornoemde normen goedgekeurd.

Deze nieuwe Algemene controlenormen zijn van toepassing voor de
controle van financiële overzichten over boekjaren die afgesloten zijn op of
na 31 december 2006. 

7IBR – BIJLAGE BIJ HET JAARVERSLAG 2006
ALGEMENE CONTROLENORMEN

(1) Deze normen hebben voorwerp uitgemaakt van een advies van de Hoge Raad voor het
Bedrijfsrevisoraat en de Accountancy d.d. 27 november 1997 (Jaarverslag HRB, 1997,
p. 31-34).

(2) Deze normen hebben het voorwerp uitgemaakt van een advies van de Hoge Raad
voor de Economische Beroepen d.d. 24 janvier 2003 (Jaarverslag, HREB, 2003, 
p. 89-100).
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1. ALGEMENE NORMEN

1.1. Elke verklaring van de bedrijfsrevisor vloeit voort uit het
oordeel dat hij zich gevormd heeft op grond van doelge-
richt en nauwgezet uitgevoerde controlewerkzaamheden.

1.1.1. Met deze norm wordt de taak van de revisor in het economisch
bestel omschreven. De revisor moet zich een deskundig oordeel
vormen en zich uitspreken over de waarachtigheid van de finan-
ciële overzichten opgesteld door de gecontroleerde entiteit.
Hiertoe zal de revisor alle controlemiddelen aanwenden die hij
nodig acht om zijn opdracht tot een goed einde te brengen en
alle nodige gegevens verzamelen ter staving van zijn oordeel.
Het woord “entiteit” staat voor alle commerciële en niet-
commerciële entiteiten uit de private en openbare sector die
gebruik kunnen maken van de diensten van een bedrijfsrevisor.
De uitdrukking “financiële overzichten” slaat op de (geconsoli-
deerde) jaarrekening en de financiële toestanden opgesteld tot
specifieke doeleinden. De revisor kan verzocht worden andere
kwantitatieve overzichten te verifiëren. In dit geval zullen de
algemene beginselen van de normen toepasselijk zijn, voorzover
deze relevant zijn.

1.1.2. De nauwgezette uitvoering van de werkzaamheden betekent dat
de revisor alles doet wat normaal nodig is om zijn opdracht te
voltooien. Om vast te stellen wat normaal nodig is, moet achter-
eenvolgens verwezen worden naar:

a) de wettekst die de opdracht definieert en vastlegt hoe de
opdracht dient uitgevoerd te worden. Bestaat dienaangaande
geen wettekst dan vindt de opdracht haar oorsprong in een
louter contractuele verbintenis en moet men verwijzen naar
de overeenkomst tussen de revisor en zijn cliënt;

b) de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren die door
elk lid moeten nageleefd worden.
Het is nodig te verwijzen naar de algemene normen of naar
de bijzondere normen die van toepassing zijn voor de con-
trole van bepaalde soorten van entiteiten, zoals bijvoorbeeld
financiële instellingen of verzekeringsondernemingen.

8 IBR – BIJLAGE BIJ HET JAARVERSLAG 2006
ALGEMENE CONTROLENORMEN
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c) de “aanbevelingen” van het Instituut der Bedrijfsrevisoren
zijn die welke als dusdanig worden uitgevaardigd. Zij kun-
nen de vorm aannemen van een praktijk die door het
Instituut gewenst wordt. Nochtans zal de revisor, indien hij
voor een concrete controlesituatie geplaatst wordt, noodzake-
lijkerwijs de meest aangewezen procedures toepassen, ook al
zijn deze niet in overeenstemming met de voormelde aanbe-
velingen. Desgevallend moet hij dit kunnen rechtvaardigen.

d) de aanbevelingen van internationale oorsprong zijn slechts in
België van toepassing wanneer de Raad van het Instituut
deze bij wijze van aanbeveling op nationaal niveau heeft
gepubliceerd.

1.1.3. Om nauwgezet de werkzaamheden te kunnen uitvoeren, zal de
revisor, voordat hij een opdracht aanvaardt, zich ervan vergewis-
sen dat:

a) hij over de nodige deskundigheid beschikt en voldoende
ervaring heeft om de werkzaamheden uit te voeren;

b) hij over voldoende deskundig personeel beschikt, om tege-
moet te komen aan de behoeften van de controle.

1.1.4. Een nauwgezette uitvoering van de controle vergt dat de revisor
die verantwoordelijk is voor het dossier, hieraan persoonlijk vol-
doende aandacht besteedt:

a) de revisor kan zich laten bijstaan door deskundige medewer-
kers, wier werkzaamheden hij leidt, opvolgt en naziet;

b) de revisor kan steunen op de werkzaamheden van een andere
revisor over wiens werkzaamheden hij een oordeel zal
gevormd hebben. In verband met gegevens over buitenland-
se entiteiten, zal hij ook mogen steunen op de werkzaamhe-
den van een confrater over wiens deskundigheid, onafhanke-
lijkheid en kwaliteit van werkzaamheden hij zich een oordeel
zal gevormd hebben;

c) het bestaan van een interne auditdienst in de entiteit kan
niet in de plaats gesteld worden van controlewerkzaam-
heden.

9IBR – BIJLAGE BIJ HET JAARVERSLAG 2006
ALGEMENE CONTROLENORMEN
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1.2. De bedrijfsrevisor brengt zijn beroepsmatige beoordeling
uit in een geest van volledige onafhankelijkheid. Hij zal
zich onthouden van alles wat aan deze onafhankelijkheid
enige afbreuk kan doen.

1.2.1. De onafhankelijkheid van de revisor heeft een dubbel aspect:

– een aspect van persoonlijke professionele ethiek, die bepaald
wordt door de intellectuele houding en de integriteit van de
revisor;

– een objectief en maatschappelijk aspect dat o.m. afhankelijk
is van de wijze waarop het beroep en de uitoefening ervan
zijn georganiseerd.

De onafhankelijkheid van de revisor is allereerst een fundamen-
teel kenmerk van zijn professionele integriteit. Het is een inge-
steldheid die in wezen is gebouwd op het vertrouwen dat het
maatschappelijk verkeer in hem stelt.

Deze onafhankelijkheid is een professionele onafhankelijkheid,
d.w.z. dat zij in nauw verband staat met de deskundigheid van
de revisor: zijn deskundigheid is een noodzakelijke voorwaarde
voor zijn onafhankelijkheid.
De onafhankelijkheid van de revisor geldt zowel ten aanzien van
zijn opdrachtgever (b.v. de algemene vergadering die hem
benoemt tot commissaris), als van de leiding van de entiteit, de
werknemers en het maatschappelijk verkeer.
Wanneer hij een verklaring over de jaarrekening aflevert, oefent
hij een openbare functie uit en zijn oordeel kan niet beïnvloed
worden door een of andere groep binnen de entiteit of daarbui-
ten.

1.2.2. De regels inzake onafhankelijkheid worden bepaald door:

a) de wet en de reglementen;
b) een afzonderlijke norm behorende tot het domein van de

professionele plichtenleer.

10 IBR – BIJLAGE BIJ HET JAARVERSLAG 2006
ALGEMENE CONTROLENORMEN
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1.3. Het doel van de controle is het tot uitdrukking brengen
van een deskundig oordeel (verklaring) over de financiële
overzichten van een entiteit. Wanneer deze controle door
de wet wordt opgelegd zal de verklaring van de bedrijfsre-
visor betrekking hebben op de door de wet vereiste ele-
menten.

1.3.1. Basisprincipes in verband met de controle van de jaarrekening

De controle van een jaarrekening heeft tot doel vast te stellen
dat:

a) de boekhouding en de jaarrekening opgemaakt en voorge-
steld worden overeenkomstig de van toepassing zijnde wet-
telijke en reglementaire bepalingen;

b) de jaarrekening (balans, resultatenrekening en de toelich-
ting) een getrouw beeld geeft van het vermogen, de finan-
ciële toestand en de resultaten van de entiteit, rekening hou-
dend met de wettelijke en reglementaire beschikkingen ter
zake, en dat de in de toelichting gegeven verantwoording
relevant is.

Meer bepaald zal de controle van de jaarrekening de revisor in
staat moeten stellen te verklaren dat:

a) in de balans: alle bezittingen, tegoeden en verhaalrechten
onder de activa voorkomen; deze op correcte wijze werden
gerubriceerd en dat hun waardering met de nodige voorzich-
tigheid en consistentie werd verricht; alle schulden en ver-
bintenissen onder de passiva voorkomen voor hun werkelijk
nog verschuldigd bedrag en dat de nodige voorzieningen
werden geboekt tot dekking van de voorzienbare risico’s, als-
ook van de gebeurlijke verliezen en waardeverminderingen
die in de loop van het boekjaar of van vorige jaren ontstaan
zijn;

b) in de resultatenrekening: alle verrichtingen van het jaar die
moeten geregistreerd worden, ook volledig geregistreerd en
correct geïnterpreteerd werden;

c) in de toelichting: de vereiste informatie op gepaste wijze
werd verstrekt.

11IBR – BIJLAGE BIJ HET JAARVERSLAG 2006
ALGEMENE CONTROLENORMEN
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1.3.2. Andere controleopdrachten

De revisor kan belast worden met andere opdrachten dan de cer-
tificatie van de jaarrekening, overeenkomstig de wet of op ver-
zoek van de entiteit zelf of met haar toestemming. In principe
blijven de grondslagen van de algemene controlenormen van
kracht bij elke controleopdracht. De Raad van het IBR heeft
echter reeds bijzondere normen gepubliceerd m.b.t. sommige
opdrachten en zal dit in de toekomst blijven doen. Daarenboven
zullen de algemene controlenormen toegepast worden op grond
van de opdracht (de wet of de overeenkomst).

1.3.3. Controle en beheer

De revisor heeft niet tot taak een kritisch oordeel uit te spreken
over de motieven van de beleidsbeslissingen.
Indien echter de continuïteit van de activiteiten van de entiteit
in het gedrang komt, zal de revisor erover waken dat de betrok-
ken partijen over de toestand worden ingelicht.

1.3.4. Fraude

Wanneer de revisor zijn opdracht uitvoert, houdt hij rekening
met de mogelijkheid van fraude. De controle zal zo worden
opgevat, dat de revisor een redelijke mate van zekerheid bekomt
dat de financiële overzichten geen afwijkingen van materieel
belang, als gevolg van fraude of van het maken van fouten,
bevatten. Van een controle kan evenwel niet verlangd worden
dat zij elke fraude aan het licht brengt en de revisor is niet ver-
plicht deze op te sporen.

1.4. De bedrijfsrevisor bepaalt de omvang van de controle met
inachtneming van de doeleinden vastgelegd in de wet of de
reglementen. In principe zal de controle volkomen zijn,
d.w.z. dat zij alle belangrijke aspecten van de jaarrekening
zal belichten die van belang zijn voor het opstellen van de
financiële overzichten. Wanneer het echter om een andere
boekhoudkundige toestand gaat, die niet overeenkomstig
de wet moet onderworpen worden aan een volkomen con-

12 IBR – BIJLAGE BIJ HET JAARVERSLAG 2006
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trole met het oog op een verklaring over het getrouwe
beeld, kan een beperkt nazicht aanvaardbaar zijn op voor-
waarde dat dit duidelijk in het verslag vermeld wordt.

1.4.1. Volkomen controle

De volkomen controle wordt gevormd door een geheel van cohe-
rente opeenvolgende en op elkaar aansluitende controles.Een
dergelijke controle is erop gericht dat de revisor een redelijke
mate van zekerheid verkrijgt dat de financiële overzichten als
geheel geen afwijkingen van materieel belang, als gevolg van
fraude of van het maken van fouten, bevatten. Een volkomen
controle betekent niet dat alle verrichtingen moeten nagezien
worden. Dit begrip mag daarom niet gelijkgesteld worden met
een volledige controle van alle verrichtingen. De kwaliteit van
een controle staat niet noodzakelijk in verhouding tot de hoe-
veelheid gecontroleerde verrichtingen.

1.4.2. Beperkingen

Indien de revisor in de onmogelijkheid verkeert om met volledi-
ge kennis van zaken een oordeel uit te spreken, zal hij de rede-
nen hiervoor duidelijk in zijn verslag vermelden. Hij zal de
gevolgen van deze onmogelijkheid op de waarde van zijn verkla-
ring moeten beoordelen en beslissen of het nodig is een verkla-
ring met voorbehoud dan wel een afkeurende verklaring af te
leveren.
Indien de controleopdracht wordt omschreven in de wet, kan de
revisor zijn verantwoordelijkheid niet beperken door contrac-
tuele restricties vast te stellen op de omvang van zijn controle.

1.4.3. Beperkt nazicht

Het beperkt nazicht van een boekhoudkundige toestand moet
beschouwd worden als een afzonderlijke opdracht die onderschei-
den wordt van de controle van de jaarrekening. Alhoewel dit een
opdracht is van revisorale aard, zal het nazicht niet kunnen uit-
monden in een verklaring over de jaarrekening. Indien de revisor
verslag uitbrengt na een nazicht, zoals bijvoorbeeld over een tus-

13IBR – BIJLAGE BIJ HET JAARVERSLAG 2006
ALGEMENE CONTROLENORMEN
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sentijdse toestand, zal hij duidelijk de bijzondere doeleinden
omschrijven waaraan het nazicht moet beantwoorden.

2. NORMEN INZAKE DE UITVOERING VAN EEN
CONTROLEOPDRACHT

2.1. Iedere controleopdracht zal uitgevoerd worden volgens
een aangepast werkprogramma.

2.1.1. Definitie

Het werkprogramma kan worden gedefinieerd als een beschrij-
ving van de uit te voeren controletaken waarbij tevens kan wor-
den bepaald wanneer en door wie deze prestaties zullen worden
uitgevoerd en hoeveel tijd ze normaal in beslag zullen nemen.
Het werkprogramma in verband met de controle van de jaar-
rekening bestaat normaal uit volgende grote onderdelen:

– onderzoek van het interne controlesysteem;
– evaluatie van en controle op dit systeem;
– onderzoek van de jaarrekening.

2.1.2. Noodzakelijkheid van een werkprogramma

De revisor moet vooraf onderzoeken op welke wijze hij zijn con-
troleopdracht zal uitvoeren. De beste manier om dit te doen is
het opstellen van een werkprogramma.
Het werkprogramma moet niet van bij de aanvang van de werk-
zaamheden definitief vastliggen. Het wordt uitgewerkt op basis
van de specifieke eigenschappen van de entiteit waarvan men de
kennis verwerft naarmate de werkzaamheden vorderen. Het zal
voortdurend aangepast worden aan de evolutie die de entiteit
kent, alsook aan de vaststellingen gedaan in de loop van de con-
trole.
Een gedetailleerd neergeschreven werkprogramma heeft daaren-
boven nog een aantal bijkomende voordelen:

– het stelt in staat de taakverdeling tussen medewerkers te
organiseren;
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– het maakt toezicht mogelijk op de wijze waarop medewer-
kers hun taak uitvoeren;

– het vergemakkelijkt de uitvoering wanneer in de loop van
het werk nieuwe medewerkers moeten ingeschakeld worden.

2.1.3. Gebruik van een standaardprogramma

Standaardprogramma’s zijn werkschema’s die voor verschillende
entiteiten kunnen gebruikt worden.
Men vindt ze in de literatuur; ook worden in een aantal revi-
soraatskantoren dergelijke programma’s opgesteld. Het gebruik
van een standaardprogramma vereist een aantal voorzorgen. Het
programma mag niet als een onwrikbaar geheel worden
beschouwd. Het moet aangepast, aangevuld en eventueel inge-
kort worden naargelang van de entiteit. Naast het standaardpro-
gramma dient dan ook een werkprogramma te worden opge-
steld waarin taakverdeling en toebedeelde tijd gespecificeerd
worden. De standaardprogramma’s worden bij voorkeur
gebruikt om het opstellen van het eigenlijke werkprogramma te
vergemakkelijken.

2.2. De bedrijfsrevisor is verplicht van de door hem en zijn
medewerkers verrichte controlewerkzaamheden zodanig
aantekening te houden of te doen houden, dat hieruit een
getrouw beeld van de uitgevoerde opdracht kan worden
verkregen. Deze werkdocumenten moeten gedurende tien
jaar bewaard blijven.

2.2.1. Algemeenheden

Tijdens het uitvoeren van een controleopdracht worden de boek-
houdkundige documenten en geschriften nagezien; worden de
controles die in het controleprogramma vermeld worden, uitge-
voerd; worden de notulen van de raad van bestuur en van de
algemene vergaderingen en allerlei correspondentie geraad-
pleegd; worden er op allerlei gebied besprekingen gevoerd; wor-
den door de revisor conclusies getrokken, enz. Het systematisch
noteren van alle gegevens, ordelijk geklasseerd, vormt een volle-
dig stel werkdocumenten.
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2.2.2. Doelstellingen

De werkdocumenten zullen zo opgevat en opgesteld worden dat
zij:

– een bewijs leveren van de uitgevoerde controles zowel op
kwantitatief als kwalitatief gebied evenals van de besluiten
waartoe de controlewerkzaamheden hebben geleid en de
basis vormen voor de uiteindelijke oordeelsvorming overeen-
komstig onderhavige normen;

– een bron vormen waarnaar men kan verwijzen voor het beko-
men van de details van de rubrieken van de jaarrekening, de
inhoud van de rekeningen, evenals het detail van om het
even welke analyse die door de revisor of zijn medewerker in
de loop van de werkzaamheden werd gemaakt;

– een controlemiddel vormen om vast te stellen of de uitge-
voerde werkzaamheden aangepast zijn en de bewijselementen
en besluiten deugdelijk zijn.

2.2.3. Vorm en inhoud

De samenstelling, de inhoud en de vorm van de werkdocumen-
ten zullen afhangen van de aard van de opdracht. In verband
met de bestendige controleopdrachten is het aan te bevelen om
de werkdocumenten te splitsen in:

a) een permanent dossier met gegevens die eveneens noodzake-
lijk zijn voor toekomstige controles;

b) een dossier dat specifiek betrekking heeft op de jaarrekening
van het gecontroleerde boekjaar.

2.2.4. Bewaring der documenten

Deze werkdocumenten mogen niet beschouwd worden als een
deel of als een vervanging van de boekhouding van de entiteit.
Zij zijn en blijven de eigendom van de revisor. Als dusdanig
zijn zij onderworpen aan het beroepsgeheim en mogen ze niet
vrijwillig aan derden worden overhandigd: de revisor is verant-
woordelijk voor hun veilige bewaring.
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Indien de werkzaamheden in college worden uitgevoerd, komen
de revisoren onder elkaar overeen over de wijze waarop de werk-
documenten moeten bewaard worden.

2.2.5. Contact met de confrater die wordt opgevolgd

Elke revisor die een ambtgenoot moet opvolgen is verplicht zich
vooraf met hem in verbinding te stellen. Als algemene regel
geldt hierbij dat de opvolger de werkdocumenten van zijn voor-
ganger kan consulteren en notities maken, maar de originele
werkdocumenten worden in principe niet overgedragen.

2.3. De bedrijfsrevisor beslist zelf over de aard en de omvang
van de te verrichten controlewerkzaamheden. Hij zal de
keuze van de toe te passen controletechnieken bepalen,
maar moet altijd in staat zijn zijn besluiten te motiveren.

2.3.1. Algemene principes

a) De aard van de te verrichten controlewerkzaamheden wordt
bepaald op grond van de opdracht. De opdrachten welke hier
worden bedoeld zijn die waarbij de revisor de jaarrekening
moet certificeren.

b) Om de omvang van de te verrichten controlewerkzaamheden
te bepalen, zal de revisor:
– de nodige documentatie verzamelen om hem in staat te

stellen de entiteit en haar activiteiten voldoende te ken-
nen;

– de administratieve organisatie onderzoeken op het gebied
van de interne controle;

– de doeltreffendheid van het systeem van de interne con-
trole beoordelen.

c) De omvang van het uit te voeren nazicht zal afhangen van de
doeltreffendheid van de interne controle. Het volume van
het aantal boekhoudverrichtingen is bepalend voor de ver-
schillende soorten van tests. De aard van de verrichtingen en
de risico’s die eraan verbonden zijn, zijn bepalend voor de
keuze van de verschillende soorten van tests.
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Het nazicht heeft tot doel bewijskrachtige elementen te ver-
zamelen over de volledige en geschikte aard van de gegevens
die uit de boekhouding blijken en hun overeenstemming
met de boekhoudbeginselen.

2.3.2. Controletechnieken

De revisor zal de controletechnieken kiezen die het meest aange-
wezen zijn. De uitdrukking “kiezen” mag niet verstaan worden
als een vrije keuze, maar als de meest aangewezen keuze op
grond van de toestand van de entiteit. De moeilijkheidsgraad en
de kosten verbonden aan de uitvoering van een techniek mogen
echter nooit op zichzelf een voldoende reden zijn om deze terzij-
de te laten. Nadat hij een keuze heeft gemaakt van de controle-
technieken, moet de revisor deze naar behoren uitvoeren, tenein-
de het nodige bewijsmateriaal te bekomen. Indien de resultaten
niet bevredigend zijn, moet hij voor zover dit mogelijk is, aan-
vullende technieken gebruiken.

2.3.3. Gebruik van steekproeven

De volkomen controle heeft betrekking op elke rubriek en
onderrubriek van de jaarrekening. Zij behelst daarentegen geen
volledige controle van alle verrichtingen. Het logische gevolg
van de volkomen controle is het nazicht door middel van steek-
proeven. Deze moeten methodisch en beredeneerd bepaald wor-
den.

De steekproeven kunnen geschieden op basis van een statistische
of andere aangepaste methode die beantwoordt aan de in vorige
alinea uiteengezette voorwaarden.

2.4. De bedrijfsrevisor zal zijn oordeel onder meer steunen op
het onderzoek van het systeem van interne controle, waar-
van hij de doeltreffendheid zal nagaan door middel van
steekproeven. Indien de interne controle op afdoende
wijze werkt, kan het onderzoek van de bedrijfsrevisor
worden beperkt tot aangepaste steekproeven. In geval van
vaststelling van ernstige leemten, dient hij echter zijn con-
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trolewerkzaamheden aan te passen en een meer diepgaan-
de controle uit te voeren. Onder geen beding kan of mag
de externe controle het systeem van interne controle ver-
vangen.

2.4.1. Definitie

Onder “interne controle” wordt over het algemeen verstaan het
geheel van methodes en procedures die door de leidinggevende
organen van een entiteit worden uitgewerkt om, voorzover dit
mogelijk is, ervoor te zorgen dat:

– de zaken ordelijk en efficiënt verlopen binnen het kader van
de door hen vastgestelde beleidslijnen;

– afdoende procedures aangewend worden om belangenconflic-
ten en misbruik van goederen van de entiteit te vermijden;

– de activa gevrijwaard worden;
– fraude en vergissingen voorkomen of opgespoord worden;
– de boekhoudregistraties volledig en correct zijn;
– de financiële inlichtingen betrouwbaar zijn en binnen de

vastgestelde termijn opgesteld worden.

Men mag het systeem van interne controle niet verwarren met
de interne inspectie of de interne accountantsdienst die contro-
letaken verricht onder hiërarchische bevoegdheid van de leiding.
De interne accountantsdienst is slechts een onderdeel van het
systeem van interne controle.

2.4.2. Onderzoek van de interne controle

Het onderzoek van de interne controle behelst onder meer:

a) het organigram van de functies in de entiteit;
b) het organigram van de formulierenomloop in de entiteit;
c) de organisatie van de omloop van goederen en waarden;
d) het nazicht van de goede organisatie van de geautomatiseer-

de gegevensverwerking;
e) de wijze waarop de algemene principes van de interne con-

trole in de beschouwde entiteit worden toegepast en meer in
het bijzonder het principe van de scheiding van functies die
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betrekking hebben op het beschikken over waarden en goe-
deren, het bewaren ervan en het registreren van de mutaties;

f) de organisatie, de werking en de controleprogramma’s van de
gebeurlijke interne inspectie.

2.4.3. Controletechnieken

Voor de uitvoering van het onderzoek van de interne controle
beschikt de revisor over verschillende methodes, zo onder meer:

a) het gebruik van een systematisch en met overleg opgestelde
vragenlijst. Deze vragenlijst moet aangepast zijn aan de
eigen aard van de entiteit en de revisor zal ervoor zorgen dat
de vragen zo accuraat mogelijk opgesteld worden. Voorts
moet de vragenlijst het geheel der activiteiten van de entiteit
bestrijken;

b) de stroomanalyse der gebruikte formulieren en de vastleg-
ging ervan in diagrammen (flow-charts). De revisor zal ver-
melden welke documenten precies worden gebruikt, waar zij
ontstaan en door wie zij opgesteld worden.

Bij wijze van bevestiging en verduidelijking van de informatie
die hij verkregen heeft, zal de revisor bij dit eerste onderzoek
een aantal steekproeven nemen.

2.4.4. De beperkingen van de doeltreffendheid van de interne controle

Een goede interne controle stelt de revisor in staat om relatieve
zekerheid te bekomen ten aanzien van de goede werking van het
boekhoudsysteem en de kwaliteit van de verwerkte gegevens.
Nochtans kent het systeem van interne controle ook beperkin-
gen. Men zal erop bedacht zijn dat de beste beveiligingen door
fraudeurs kunnen omzeild worden, dat transacties van uitzon-
derlijke aard een groter risico inhouden, dat personeelsmutaties
dikwijls moeilijkheden tot gevolg hebben.

Het opzetten van een systeem van interne controle dat een
goede graad van veiligheid geeft, is gemakkelijker te verwezen-
lijken in een entiteit van grote omvang die goed georganiseerd
is en beschikt over belangrijke materiële en menselijke midde-
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len. De revisor zal, op grond van de omvang van de entiteit,
rekening moeten houden met de bijzonderheden van deze laat-
ste en zijn programma hieraan aanpassen.

2.4.5. Besluiten van het onderzoek van de interne controle

De voorafgaande bepalingen leggen de revisoren de verplichting
op om de interne controle te onderzoeken en hierover een oor-
deel uit te spreken. Indien de revisor vaststelt dat de uitbouw
van de interne controle leemten vertoont, zal hij op grond hier-
van zijn controlewerkzaamheden aanpassen en eventueel uitbrei-
den. Tevens zal hij zulks vermelden zonder zich evenwel in de
plaats te stellen van de interne controle.

Indien de revisor belangrijke leemten vaststelt in het interne
controlesysteem die het getrouwe beeld van de jaarrekening
zouden kunnen aantasten, zal hij zijn opmerkingen voorleggen
aan de verantwoordelijke organen van de entiteit.

2.5. De bedrijfsrevisor moet voldoende bewijskrachtig contro-
lemateriaal verzamelen, dat zijn tot uitdrukking gebrachte
oordeel ten aanzien van de jaarrekening kan staven.

2.5.1. Kwaliteit van het bewijskrachtig materiaal

Bewijsmateriaal bekomen van derden en de persoonlijke vast-
stellingen van de revisor zijn normaliter meer betrouwbaar
dan interne documenten. De interne documenten zullen aan
betrouwbaarheid winnen indien het systeem van interne contro-
le van goede kwaliteit is.

Bewijsstukken van verschillende oorsprong of verschillende aard
die elkaar bevestigen, verschaffen de revisor een grotere zeker-
heid. Wanneer zij elkaar evenwel tegenspreken zullen zij het
voorwerp uitmaken van een grondig onderzoek.

2.5.2. Doel van het verzamelen van bewijsmateriaal

Het te verzamelen bewijsmateriaal heeft betrekking op de
balans, de resultatenrekening en de toelichting. Het bewijs-

21IBR – BIJLAGE BIJ HET JAARVERSLAG 2006
ALGEMENE CONTROLENORMEN

175

B
IJ

LA
G

E
 1

HET COMMISSARISVERSLAG 2007

13_bijl_1_161-216  26-06-2007  10:44  Pagina 175



materiaal zal betrekking hebben op het bestaan van de tegoeden
en de rechten, van de schulden en de verbintenissen, op de volle-
dige aard van de boekingen, op de waarachtigheid van de in de
rekeningen van het boekjaar tot uiting gebrachte resultaten, op
de correcte waardering en voorstelling van deze elementen.

2.5.3. Feiten na balansdatum

Het controleprogramma moet zo worden opgesteld dat de revis-
or op de hoogte is van feiten die zich hebben voorgedaan na
balansdatum en die van belang zijn voor de beoordeling van de
jaarrekening.

2.5.4. Onder de voornaamste technieken die de revisor doelmatig kan
aanwenden zijn onder meer te vermelden:

– het diepgaand onderzoek van de boeken en verantwoordings-
stukken;

– het rekenkundig nazicht van de verrichtingen;
– de waarneming van door anderen uitgevoerde procedures,

b.v. de fysische voorraadopname;
– het onderzoek op basis van een vragenlijst;
– de vraag tot bevestiging van informatie door derden, bij-

voorbeeld door banken, klanten, leveranciers, advocaten,
hypotheekbewaarders, enz.;

– het verkrijgen van bevestigingen van de leiding;
– het analytisch onderzoek van de rekeningen om ongewone

fluctuaties, uitzonderlijke transacties en tendensen in de evo-
lutie van de financiële toestand aan te tonen.

2.5.5. In het geval van een controle van de financiële overzichten (bv.
de enkelvoudige jaarrekening of de geconsolideerde jaarreke-
ning) dient de bedrijfsrevisor de schriftelijke bevestigingen te
verkrijgen van de leiding van de gecontroleerde entiteit die ver-
eist zijn alsmede die welke hij als noodzakelijk of aangewezen
beschouwt.
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2.6. De bedrijfsrevisor zal er zich van vergewissen dat de wet-
telijke en statutaire bepalingen, die in de boekhouding en
de jaarrekening moeten tot uiting komen, nageleefd wor-
den.

2.6.1. De boekhoudwetgeving

Indien de revisor de jaarrekening of sommige bijzondere reke-
ningen goedgekeurd of geattesteerd heeft, is hij gehouden tot de
controle van de naleving van de beschikkingen van de wet van
17 juli 1975, het Wetboek van vennootschappen en de uitvoe-
ringsbesluiten van deze wet en van het Wetboek. Deze verant-
woordelijkheid is van strafrechtelijke aard.

2.6.2. Het Wetboek van vennootschappen en statutaire bepalingen

Indien de revisor optreedt als commissaris van de vennootschap,
vervult hij een specifieke functie ten aanzien van het Wetboek
van vennootschappen. Hij moet erover waken dat de algemene
vergadering die zich moet uitspreken over de decharge, correct
wordt ingelicht over de naleving van het Wetboek van vennoot-
schappen en van de statuten.
De commissaris moet geen specifieke controle uitvoeren om zich
ervan te vergewissen dat de wettelijke of statutaire bepalingen
nageleefd werden. Hij moet nochtans in zijn werkdocumenten
de aantekeningen bewaren in verband met inbreuken die hij tij-
dens zijn controles zou vastgesteld hebben.

2.6.3. Andere wettelijke beschikkingen

De entiteit is bij de uitoefening van haar activiteit ook nog
onderworpen aan talrijke andere wettelijke en reglementaire
beschikkingen, waarbij de revisor geen rechtstreekse of persoon-
lijke taak van controle heeft. Nochtans kan de veronachtzaming
van deze wetten en reglementeringen een invloed hebben op het
resultaat en de financiële toestand van de vennootschappen en
zelfs haar bestaan in gevaar brengen.
De revisor die een oordeel tot uitdrukking brengt ten aanzien
van de jaarrekening, moet rekening houden met de risico’s die
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voortspruiten uit deze miskenning van de wet. Hij zal zijn con-
trole dienovereenkomstig aanpassen. Indien nodig zal hij in zijn
verslag een voorbehoud maken met betrekking tot de voorzie-
ningen voor risico’s en kosten. Indien hij van mening is dat de
veronachtzaming van de wettelijke bepalingen het voortbestaan
van de entiteit in het gedrang brengt, moet hij dit in zijn ver-
slag vermelden, zelfs indien deze feiten zich hebben voorgedaan
na het opstellen van de jaarrekening waarop zijn verslag betrek-
king heeft.

2.7. Indien de bedrijfsrevisor kennis neemt van boekhoudkun-
dige en financiële informatie die ter kennis van het publiek
zal worden gebracht, zal hij de aandacht van het beheers-
orgaan vestigen op iedere valse of tendentieuze verklaring.
Daarna zal hij de maatregelen nemen die hij nuttig acht.

2.7.1. Principe

De verklaring dekt noodzakelijkerwijs alle inlichtingen opgeno-
men in de jaarrekening, met inbegrip van de toelichting, en de
overeenstemming van het jaarverslag met de jaarrekening. Ze
dekt niet de andere inlichtingen die door de leiding zouden ver-
strekt worden bij andere aangelegenheden zoals bijvoorbeeld ter
gelegenheid van een openbare uitgifte van aandelen of ter infor-
matie van het spaarwezen. Indien hij echter vaststelt dat deze
informatie vergissingen bevat of gewild tendentieus is, zal de
revisor de leiding van de entiteit hierop attent maken en indien
nodig de gepaste maatregelen nemen opdat duidelijk zou blij-
ken dat deze informatie niet door hem werd goedgekeurd.

2.7.2. Andere interne en externe informatie

De revisor zal bij zijn onderzoek van de interne controle tevens
de studie betrekken van de omloop van de boekhoudkundige en
financiële informatie in de schoot van de entiteit zelf.
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3. NORMEN MET BETREKKING TOT HET VERSLAG(1)

3.1. Elk verslag van een bedrijfsrevisor zal schriftelijk en
omstandig zijn. Er moet een duidelijk onderscheid
gemaakt worden tussen enerzijds de verklaring over finan-
ciële overzichten en anderzijds, in voorkomend geval, de
bijkomende vermeldingen en inlichtingen.

3.1.1. Deze en de hierna volgende normen worden bij voorrang toege-
past op het verslag dat de commissaris aan de algemene vergade-
ring moet richten overeenkomstig het Wetboek van vennoot-
schappen. Naar analogie, zullen zij, met uitzondering van de
normen 3.10. tot en met 3.15., eveneens toepasselijk zijn op
elke andere opdracht waarbij financiële overzichten moeten
gecertificeerd worden.

3.1.2. Het controleverslag is noodzakelijkerwijze een geschreven ver-
slag. In de titel worden de hoedanigheid van commissaris en de
hoedanigheid van de voornaamste bestemmeling van het verslag
vermeld.

Wanneer de revisor een verslag opstelt in de hoedanigheid van
commissaris, dan zal die hoedanigheid worden vermeld. In de
andere gevallen zal de voorkeur gegeven worden aan de beroeps-
titel van bedrijfsrevisor.

Normaal zal de voornaamste bestemmeling van het controlever-
slag de algemene vergadering zijn. Wanneer de opdracht aan de
revisor is toevertrouwd door de voorzitter van de rechtbank van
koophandel, zal deze niet beschouwd worden als voornaamste
bestemmeling van het verslag; zelfs in dit geval verdient het de
voorkeur te verwijzen naar de algemene vergadering van aan-
deelhouders. Wanneer het gaat om een contractuele opdracht,
kan deze bestemmeling ook het bestuursorgaan van de vennoot-
schap zijn. 

25IBR – BIJLAGE BIJ HET JAARVERSLAG 2006
ALGEMENE CONTROLENORMEN

(1) Wijziging van 5 december 1997, IBR, Jaarverslag, 1997, p. 307.

179

B
IJ

LA
G

E
 1

HET COMMISSARISVERSLAG 2007

13_bijl_1_161-216  26-06-2007  10:44  Pagina 179



3.1.3. Het verslag moet omstandig zijn. Bij het lezen van het verslag
moet de lezer in staat zijn om de draagwijdte van de opmerkin-
gen, die erin vervat zijn, te begrijpen. Het verslag van de com-
missaris moet duidelijk en bondig zijn. Aangezien het verslag
normaal het voorwerp zal uitmaken van een openbaarmaking,
moeten enkel de betekenisvolle elementen erin worden vermeld.
Het feit dat een verslag omstandig moet zijn, mag niet uit het
oog doen verliezen dat de bedrijfsrevisor gehouden is tot het
beroepsgeheim.

3.1.4. Het verslag van de commissaris omvat een inleiding en twee
afzonderlijke delen. Het eerste deel heeft betrekking op de ver-
klaring over de jaarrekening. Het tweede deel omvat de bijko-
mende vermeldingen die vereist zijn door het Wetboek van ven-
nootschappen, alsook de inlichtingen die de commissaris meent
te moeten meedelen aan de aandeelhouders en aan derden.

Elk deel van het verslag van de commissaris over de jaarreke-
ning wordt voorafgegaan door een gepaste titel.

In principe wordt het verslag over de geconsolideerde jaarreke-
ning opgesteld volgens hetzelfde model als het verslag over de
jaarrekening.

Wanneer de revisor echter oordeelt geen enkele bijkomende
inlichting te moeten verschaffen, kan de titel van het tweede
deel van het verslag worden weggelaten; het zal daarentegen
steeds noodzakelijk zijn om de gepaste titel voor het eerste deel
te behouden.

3.1.5. Het eerste deel van het commissarisverslag over de financiële
overzichten, meestal de jaarrekening of de geconsolideerde jaar-
rekening, omvat normalerwijze twee bestanddelen:

– de omschrijving van de wijze waarop de revisor zijn contro-
lewerkzaamheden heeft uitgevoerd;

– de eigenlijke verklaring met het oordeel van de revisor over
de gecontroleerde documenten.

26 IBR – BIJLAGE BIJ HET JAARVERSLAG 2006
ALGEMENE CONTROLENORMEN

180

B
IJ

LA
G

E
 1

HET COMMISSARISVERSLAG 2007

13_bijl_1_161-216  26-06-2007  10:44  Pagina 180



3.1.6. Het tweede deel van het commissarisverslag omvat de bijko-
mende vermeldingen en inlichtingen met betrekking tot het
jaarverslag, het feit dat de boekhouding is gevoerd in overeen-
stemming met de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschrif-
ten die daarop van toepassing zijn, alsook de overige vermeldin-
gen die vereist zijn door het Wetboek van vennootschappen.
Deze bijkomende vermeldingen en inlichtingen mogen de
draagwijdte van de in paragraaf 3.1.5. bedoelde verklaring niet
wijzigen of afzwakken.

INLEIDING VAN HET CONTROLEVERSLAG

3.2. De inleiding identificeert de documenten die het voorwerp
uitmaken van de controle. De revisor vermeldt welk
orgaan daarvoor de verantwoordelijkheid draagt.

3.2.1. In de identificatie van de documenten die het voorwerp uitma-
ken van de controle, wordt het voorwerp van de documenten
gespecificeerd (jaarrekening, geconsolideerde jaarrekening of
andere) alsook het boekjaar waarop zij betrekking hebben. Het
is tevens aangewezen om de sleutelcijfers van de gecontroleerde
rekeningen, zoals balanstotaal en saldo van de resultatenreke-
ning, te vermelden.

3.2.2. Het verslag vermeldt het maatschappelijk orgaan dat, overeen-
komstig de toepasselijke wettelijke voorschriften, de verant-
woordelijkheid draagt om de documenten die het voorwerp uit-
maken van de controle, op en vast te stellen. In het verslag
wordt aangeduid dat het tot doel heeft deze rekeningen, zoals
opgesteld door vermeld maatschappelijk orgaan, te controleren.

VERKLARING OVER DE JAARREKENING OF DE
GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

3.3. De bedrijfsrevisor vermeldt in het eerste deel van zijn ver-
slag de toegepaste controlenormen. Hij zet in algemene
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bewoordingen de doelstellingen van zijn controle uiteen,
alsook de wijze waarop hij zijn controles heeft uitgevoerd.

3.3.1. De revisor definieert de omvang van zijn controlewerkzaamhe-
den en verwijst daarbij naar de Algemene controlenormen van
het Instituut der Bedrijfsrevisoren. 

In uitzonderlijke gevallen, die verantwoord zijn door de context
waarin zijn verslag hoofdzakelijk zal gebruikt worden, kan hij
eveneens verwijzen naar andere controlenormen, voorzover deze
niet strijdig zijn met onderhavige normen. 
Zo zal de revisor enkel kunnen verwijzen naar de normen van de
International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) van
de IFAC, wanneer de financiële overzichten zijn opgesteld over-
eenkomstig de normen van de International Accounting Standards
Board (IASB). Deze uitzondering is niet van toepassing op het
verslag van de commissaris over de jaarrekening.

De revisor dient de conclusies te onderzoeken en te evalueren
die voortvloeien uit het bewijskrachtig materiaal verkregen in
het kader van zijn opdracht als commissaris gericht op het afge-
ven van zijn verklaring over de financiële overzichten.

3.3.2. Het verslag moet preciseren dat de controlewerkzaamheden
zodanig werden gepland en uitgevoerd teneinde een redelijke
zekerheid te bekomen dat de gecontroleerde documenten geen
afwijkingen van materieel belang, als gevolg van fraude of van
het maken van fouten, bevatten.

3.3.3. Het verslag van de revisor moet zijn controlewerkzaamheden
omschrijven en vermelden dat zij een redelijke basis vormen
voor zijn oordeel; zij omvatten:

– het onderzoek van de administratieve en boekhoudkundige
organisatie alsook de procedures van interne controle die de
opstelling van de financiële overzichten ondersteunen;

– de steekproefsgewijze controle van het bewijskrachtig mate-
riaal dat de bedragen en de inlichtingen opgenomen in de
financiële overzichten verantwoordt;
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– de beoordeling van de boekhoudkundige waarderingsmetho-
den en -regels die de entiteit bij de opstelling van haar
financiële overzichten heeft gebruikt;

– de kritische studie van de betekenisvolle ramingen vanwege
het bestuursorgaan bij de opstelling van de financiële over-
zichten;

– het onderzoek van de voorstelling van het geheel van de
financiële overzichten.

Het verslag van de revisor moet eveneens aanduiden in welke
mate hij de inlichtingen, die hij heeft gevraagd aan de bestuur-
ders, de leiding en de aangestelden van de gecontroleerde enti-
teiten, heeft verkregen (art. 144, 2° en 148, 2°W. Venn.), met
inbegrip van de bevestigingen waarnaar wordt verwezen in para-
graaf 2.5.5.

Het verslag kan andere gegevens vermelden die betekenisvol
zijn in de uitoefening van zijn opdracht, en onder meer in welke
mate hij zich overeenkomstig de norm 1.1.4., heeft gesteund op
de werkzaamheden van een andere revisor.

3.3.4. Bij de uitvoering van een wettelijke controleopdracht, is het de
bedrijfsrevisor niet toegelaten om contractueel een beperking in
de uitvoering van zijn werkzaamheden te aanvaarden. Het
Wetboek van vennootschappen voorziet overigens in een straf-
rechtelijke sanctie voor de bestuurders die de verificaties waar-
aan zij zich moeten onderwerpen, verhinderen of weigeren de
inlichtingen te verstrekken waartoe zij gehouden zijn of bewust
onjuiste of onvolledige inlichtingen verstrekken (art. 170, eerste
lid, 3° W. Venn.). Wanneer de revisor bijgevolg geconfronteerd
wordt met een beperking in de uitvoering van zijn controle door
toedoen van het bestuursorgaan of van de leiding van de enti-
teit, zal hij in zijn verslag een voorbehoud maken of een onthou-
dende verklaring verantwoorden (zie hierna 3.7.2. of 3.9.1.).

Wanneer hij van de bestuurders en aangestelden de inlichtingen
niet heeft verkregen die hij heeft gevraagd, verplicht het
Wetboek van vennootschappen de revisor om hiervan melding
te maken in zijn verslag over de jaarrekening of de geconsoli-
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deerde jaarrekening. Deze omstandigheid zal slechts het voor-
werp uitmaken van een voorbehoud of van een onthouding, in
het geval het ontbreken van dit gegeven de behoorlijke uitvoe-
ring van de controlewerkzaamheden belet. 

3.3.5. Het kan gebeuren dat de revisor geconfronteerd wordt met een
beperking in de uitvoering van zijn werkzaamheden tengevolge
van welbepaalde omstandigheden.

Dergelijke omstandigheden kunnen zich met name voordoen
wanneer:

– de bedrijfsrevisor laattijdig benoemd is, waardoor hij niet in
de mogelijkheid is alle controlestappen uit te voeren (b.v. de
datum van benoeming laat hem niet toe de fysische voor-
raadopname bij te wonen, die in de gegeven controleomge-
ving belangrijk blijkt te zijn);

– de boeken en boekhoudbescheiden geheel of gedeeltelijk
aangetast of vernietigd zijn, of zij niet beschikbaar zijn voor
de controle (b.v. ten gevolge van een gerechtelijk beslag);

– bepaalde auditprocedures niet ten uitvoer kunnen worden
gelegd.

In dergelijke omstandigheden zal de revisor alles in het werk
stellen om redelijke alternatieve controleprocedures ten uitvoer
te leggen, teneinde voldoende en gepast bewijskrachtig materi-
aal te bekomen om een oordeel zonder voorbehoud te geven.

3.3.6. Wanneer in de omstandigheden, bedoeld in de paragrafen 3.3.4.
en 3.3.5., de beperking in de uitvoering van de controlewerk-
zaamheden aanleiding geeft tot het formuleren van een voorbe-
houd of een onthoudende verklaring, moet het verslag de beper-
king omschrijven en het of de betrokken element(en) van de
financiële overzichten aanduiden.

3.3.7. Indien de interne controle belangrijke tekortkomingen vertoont,
en indien de revisor geen genoegen heeft kunnen nemen met
alternatieve controleprocedures, zal hij in zijn verslag vermelden
in welke onderdelen van de organisatie deze leemtes voorkomen
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en welke rubrieken door deze leemtes een aanzienlijk risico
lopen. Daaruit zal een voorbehoud (3.7.2.) of een onthoudende
verklaring (3.9.1.) voortvloeien, naargelang het geval.

Indien de revisor voldoende gepaste alternatieve controles heeft
kunnen uitvoeren, moet hij deze tekortkomingen niet vermel-
den in het deel van het verslag dat de verklaring over de finan-
ciële overzichten betreft. In voorkomend geval zullen deze kun-
nen worden toegelicht in het tweede deel van het verslag (zie
hierna 3.11.).

In entiteiten waarvan de administratieve organisatie berust op
een zeer beperkt aantal personen en voornamelijk in kleine enti-
teiten, kan men geen interne controle verwachten die alle nodi-
ge waarborgen biedt welke in grote entiteiten als noodzakelijk
geacht worden. Het feit dat een kleine of middelgrote entiteit
niet alle principes van de interne controle kan naleven, moet de
revisor er niet noodzakelijkerwijze toe brengen om een com-
mentaar in dit verband in het tweede deel van zijn verslag op te
nemen. Een dergelijke vermelding zal vermeden worden wan-
neer de administratieve organisatie, met inbegrip van de interne
controlemechanismen, als aangepast aan de aard en de omvang
van de activiteiten van de entiteit wordt geacht.

3.4. De bedrijfsrevisor vermeldt in zijn verslag of naar zijn oor-
deel de jaarrekening of de geconsolideerde jaarrekening
een getrouw beeld geeft van het vermogen, van de finan-
ciële toestand en van de resultaten van de entiteit of het
geconsolideerd geheel, overeenkomstig het van toepassing
zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

3.4.1. In zijn verklaring vermeldt de revisor het boekhoudkundig refe-
rentiestelsel waarop de jaarrekening of de geconsolideerde jaar-
rekening is gebaseerd.

3.4.2. De jaarrekening of de geconsolideerde jaarrekening, opgesteld
overeenkomstig het van toepassing zijnde boekhoudkundig refe-
rentiestelsel, wordt verondersteld een getrouw beeld te geven
van het vermogen, van de financiële toestand en van de resulta-

31IBR – BIJLAGE BIJ HET JAARVERSLAG 2006
ALGEMENE CONTROLENORMEN

185

B
IJ

LA
G

E
 1

HET COMMISSARISVERSLAG 2007

13_bijl_1_161-216  26-06-2007  10:44  Pagina 185



ten van de entiteit of het geconsolideerd geheel. De verklaring
van de revisor houdt in dat hij rekening heeft gehouden met alle
elementen die van belang zijn voor het getrouw beeld van de
jaarrekening of de geconsolideerde jaarrekening. Informatie is
van materieel belang voor het getrouw beeld indien het wegla-
ten of het onjuist weergeven daarvan de economische beslissin-
gen die gebruikers op basis van de financiële overzichtennemen,
kan beïnvloeden. Vandaar dat een inbreuk op het boekhoudrecht
niet noodzakelijkerwijze het getrouw beeld in het gedrang
brengt.

3.4.3. Overeenkomstig de boekhoudreglementering, moeten bijko-
mende inlichtingen in de toelichting worden vermeld, wanneer
de toepassing van de bestuursrechtelijke bepalingen niet voldoet
aan de beginselen van duidelijkheid en getrouwheid. De revisor
zal bijzondere aandacht besteden aan de gepaste aard van de
inlichtingen opgenomen in de toelichting, ten aanzien van het
getrouw beeld. Hij zal de aanpassingen van de waarderingsre-
gels nagaan in geval van discontinuïteit. Overigens moeten de
entiteiten afwijken van de waarderingsregels, die opgenomen
zijn in de reglementering, in de uitzonderlijke gevallen waarin
de toepassing ervan niet leidt tot het verschaffen van het
getrouw beeld. Dergelijke aanpassingen worden vermeld en ver-
antwoord in de toelichting. De revisor zal nagaan of de vereiste
aanpassingen werden doorgevoerd, of zij beantwoorden aan het
getrouw beeld en in de toelichting op een aangepaste wijze wor-
den verantwoord. In het tegenovergestelde geval, zal hij zulks in
zijn verslag vermelden.

3.4.4. Wanneer de jaarrekening of de geconsolideerde jaarrekening cij-
fergegevens vermeldt met betrekking tot het voorgaand boek-
jaar, bestrijkt de verklaring de vergelijkende cijfers, tenzij de
bedrijfsrevisor uitdrukkelijk het tegendeel bevestigt. Indien een
voorbehoud tot uiting werd gebracht over de rekeningen van
het voorgaand boekjaar, dient de revisor te onderzoeken of het
nodig is om in zijn verslag er opnieuw naar te verwijzen.
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3.5. Wanneer de verklaring over de jaarrekening of de gecon-
solideerde jaarrekening geen voorbehoud noch commen-
taar inzake het bestaan van een onzekerheid bevat, zal het
deel van het verslag dat de verklaring omvat, opgesteld
worden volgens het model dat is opgenomen in paragraaf
3.5.1. van onderhavige normen. Dit deel zal moeten geti-
teld zijn “Verklaring over de jaarrekening zonder voorbe-
houd” of desgevallend “Verklaring over de geconsolideer-
de jaarrekening zonder voorbehoud”.

3.5.1. Het eerste deel van een controleverslag, met een verklaring over
de jaarrekening zonder voorbehoud, noch commentaar inzake
het bestaan van een onzekerheid, zal opgesteld zijn als volgt:

“Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud 

Wij hebben de controle uitgevoerd van de jaarrekening over het
boekjaar (in voorkomend geval: van __ maanden) afgesloten op
__ ____________ 200X, opgesteld op basis van het in België
van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, met
een balanstotaal van € ____________ en waarvan de resultaten-
rekening afsluit met een winst (verlies) van het boekjaar van
€ ____________. 

Het opstellen van de jaarrekening valt onder de verantwoorde-
lijkheid van het bestuursorgaan. Deze verantwoordelijkheid
omvat onder meer: het opzetten, implementeren en in stand
houden van een interne controle met betrekking tot het opstel-
len en de getrouwe weergave van de jaarrekening die geen afwij-
kingen van materieel belang, als gevolg van fraude of van het
maken van fouten, bevat; het kiezen en toepassen van geschikte
waarderingsregels; en het maken van boekhoudkundige ramin-
gen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.

Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze jaarreke-
ning tot uitdrukking te brengen op basis van onze controle. Wij
hebben onze controle uitgevoerd overeenkomstig de wettelijke
bepalingen en volgens de in België geldende controlenormen,
zoals uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze
controlenormen vereisen dat onze controle zo wordt georgani-
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seerd en uitgevoerd dat een redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel
belang, als gevolg van fraude of van het maken van fouten, bevat.

Overeenkomstig voornoemde controlenormen hebben wij reke-
ning gehouden met de administratieve en boekhoudkundige
organisatie van de vennootschap, alsook met haar procedures van
interne controle. Wij hebben van de verantwoordelijken en van
het bestuursorgaan van de vennootschap de voor onze controles
vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen. Wij hebben op
basis van steekproeven de verantwoording onderzocht van
de bedragen opgenomen in de jaarrekening. Wij hebben de
gegrondheid van de waarderingsregels, de redelijkheid van de
betekenisvolle boekhoudkundige ramingen gemaakt door de ven-
nootschap, alsook de voorstelling van de jaarrekening als geheel
beoordeeld. Wij zijn van mening dat deze werkzaamheden een
redelijke basis vormen voor het uitbrengen van ons oordeel.

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening afgesloten op
__ ____________ 200X een getrouw beeld van het vermogen,
de financiële toestand en de resultaten van de vennootschap, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boek-
houdkundig referentiestelsel”.

De hierna volgende tekst zal worden gebruikt voor de geconsoli-
deerde jaarrekening: 

“Verklaring over de geconsolideerde jaarrekening zonder voor-
behoud

Wij hebben de controle uitgevoerd van de geconsolideerde jaar-
rekening over het boekjaar (in voorkomend geval: van __ maan-
den) afgesloten op __ ____________ 200X, opgesteld op basis
van het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig refe-
rentiestelsel (of, desgevallend, op basis van International Finan-
cial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie)
met een balanstotaal van € ____________ en waarvan de resul-
tatenrekening(1) afsluit met een winst (verlies) van het boekjaar
van € ____________. 

34 IBR – BIJLAGE BIJ HET JAARVERSLAG 2006
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Het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening valt onder de
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan. Deze verantwoor-
delijkheid omvat onder meer: het opzetten, implementeren en
in stand houden van een interne controle met betrekking tot het
opstellen en de getrouwe weergave van de geconsolideerde jaar-
rekening die geen afwijkingen van materieel belang, als gevolg
van fraude of van het maken van fouten, bevat; het kiezen en
toepassen van geschikte waarderingsregels(1) en het maken van
boekhoudkundige ramingen die onder de gegeven omstandighe-
den redelijk zijn.

Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze gecon-
solideerde jaarrekening tot uitdrukking te brengen op basis van
onze controle. Wij hebben onze controle uitgevoerd overeen-
komstig de wettelijke bepalingen en volgens de in België gel-
dende controlenormen, zoals uitgevaardigd door het Instituut
der Bedrijfsrevisoren. Deze controlenormen vereisen dat onze
controle zo wordt georganiseerd en uitgevoerd dat een redelijke
mate van zekerheid wordt verkregen dat de geconsolideerde
jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang, als gevolg
van fraude of van het maken van fouten, bevat.

Overeenkomstig voornoemde controlenormen hebben wij reke-
ning gehouden met de administratieve en boekhoudkundige
organisatie van het geconsolideerd geheel, alsook met zijn pro-
cedures van interne controle. Wij hebben van de verantwoorde-
lijken en van het bestuursorgaan van de vennootschap de voor
onze controles vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen.
Wij hebben op basis van steekproeven de verantwoording
onderzocht van de bedragen opgenomen in de geconsolideerde
jaarrekening. Wij hebben de gegrondheid van de waarderingsre-
gels, van de consolidatiegrondslagen, de redelijkheid van de
betekenisvolle boekhoudkundige ramingen gemaakt door de
vennootschap, alsook de voorstelling van de geconsolideerde
jaarrekening als geheel beoordeeld. Wij zijn van mening dat
deze werkzaamheden een redelijke basis vormen voor het uit-
brengen van ons oordeel.

(1) Indien het boekhoudkundig referentiestelsel IFRS is, dan wordt deze term “grondsla-
gen voor de financiële verslaggeving”.
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Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening afgeslo-
ten op __ ____________ 200X een getrouw beeld van het ver-
mogen, de financiële toestand en de resultaten(1) van het gecon-
solideerd geheel, in overeenstemming met het in België van toe-
passing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel (of, desgeval-
lend, met International Financial Reporting Standards zoals aan-
vaard binnen de Europese Unie).

3.5.2. De verklaring kan slechts zonder voorbehoud worden afgegeven,
indien aan volgende punten voldaan werd:

a) de jaarrekening of de geconsolideerde jaarrekening werd
gecontroleerd in overeenstemming met de controlenormen
van het IBR, onverminderd paragraaf 3.3.1. van onderhavige
normen;

b) de jaarrekening of de geconsolideerde jaarrekening bevat
geen afwijkingenvan materieel belang, rekening houdend
met de wettelijke en reglementaire voorschriften, alsook met
de boekhoudstandaarden waaraan wordt gerefereerd;

c) de waarderingsregels werden op consequente wijze toegepast
of de nodige inlichtingen over de wijzigingen en hun
invloed op het resultaat worden in de toelichting verstrekt;

d) alle nodige inlichtingen worden duidelijk in de jaarrekening
of de geconsolideerde jaarrekening verstrekt, zodanig dat,
volgens de revisor, een getrouw beeld van het vermogen, van
de financiële positie en van de resultaten van de entiteit of
van de groep wordt gegeven.

3.5.3. Indien de revisor een verklaring afgeeft of dient af te geven over
het getrouw beeld van de jaarrekening of de geconsolideerde
jaarrekening, mag hij nooit zijn oordeel in een negatieve vorm
uitdrukken. Zo moeten zinnen als deze vermeden worden:
“Onze aandacht werd niet gevestigd op feiten waaruit blijkt dat
de jaarrekening geen getrouw beeld weergeeft” of “Wij hebben
geen kennis gehad van feiten die het getrouwe beeld in het
gedrang brengen ...”. Het uitvoeren van een opdracht onder de
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vorm van een beperkt nazicht, daar waar dit is toegelaten (zie
hiervoor 1.4.3.), dient daarentegen wel met een verklaring in
negatieve vorm te worden besloten.

3.6. Wanneer een betekenisvolle onzekerheid bestaat die geen
onthoudende verklaring verantwoordt, kan de revisor een
toelichtende paragraaf aan zijn verklaring zonder voorbe-
houd toevoegen. Een toelichtende paragraaf is vereist wan-
neer zich een betekenisvol probleem inzake de bedrijfs-
continuïteit voordoet. In dit geval zal de titel van het eerste
deel van het verslag als volgt luiden: “Verklaring over de
jaarrekening zonder voorbehoud, met een toelichtende
paragraaf” of desgevallend “Verklaring over de geconsoli-
deerde jaarrekening zonder voorbehoud, met een toelich-
tende paragraaf”.

3.6.1. De toelichtende paragraaf moet de verklaring steeds volgen. De
paragraaf kan geen betrekking hebben op een element dat een
negatieve weerslag heeft op het oordeel van de revisor. Opdat
een toelichtende paragraaf mag toegevoegd worden, moet de
revisor kunnen verwijzen naar een melding van de onzekerheid
in de toelichting van de (geconsolideerde) jaarrekening of in het
(geconsolideerd) jaarverslag. Zoniet, moet hij een voorbehoud
overwegen. 

3.6.2. De revisor dient te overwegen of een toelichtende paragraaf
moet toegevoegd worden ingeval er een betekenisvolle onzeker-
heid inzake een element van de jaarrekening of de geconsoli-
deerde jaarrekening bestaat. Onder onzekerheid moet worden
verstaan, een situatie waarvan de afloop afhankelijk is van toe-
komstige verrichtingen of gebeurtenissen, die niet onder de
rechtstreekse controle vallen van de entiteit en die een weerslag
op de (geconsolideerde) jaarrekening kunnen hebben.

3.6.3. De revisor is ertoe gehouden een toelichtende paragraaf toe te
voegen, wanneer er redenen voorhanden zijn om de aandacht te
vestigen op een betekenisvol probleem inzake de bedrijfsconti-
nuïteit. In bepaalde gevallen, zoals vermeld in paragraaf 3.9.1.,
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zal hij evenwel niet kunnen volstaan met een toelichtende para-
graaf, aangezien deze situatie het getrouw beeld op fundamente-
le wijze in het gedrang brengt.

3.7. In zijn verslag zal de bedrijfsrevisor klaar en duidelijk het
voorbehoud vermelden en verantwoorden dat hij denkt te
moeten formuleren.

3.7.1. De revisor zal een voorbehoud maken wanneer zich één van de
volgende twee situaties voordoet: hetzij een beperking in de uit-
voering van de werkzaamheden (3.7.2.), hetzij onenigheid met
de leiding in verband met de weerhouden boekhoudregels en 
-methoden, hun toepassingsmodaliteiten of de geschiktheid van
de informatie die in de (geconsolideerde) jaarrekening wordt
gegeven (3.7.3.). Het voorbehoud zal worden uitgedrukt in het
geval het betekenisvol is voor de beoordeling van de (geconsoli-
deerde) jaarrekening.

3.7.2. Wanneer bij de controle niet kon worden gesteund op een
afdoende interne controle en de revisor geen genoegen heeft
kunnen nemen met alternatieve controleprocedures, of indien
een gedeelte van de (geconsolideerde) jaarrekening niet kon
worden gecontroleerd, overeenkomstig onderhavige normen, zal
het verslag een voorbehoud bevatten of, overeenkomstig 3.9.1.,
een onthoudende verklaring.

In dit geval zal het verslag in een paragraaf die de verklaring
voorafgaat, vermelden:

– de aard van de feiten die de revisor hebben aangezet tot het
maken van het voorbehoud;

– de redenen van dit voorbehoud;
– de betrokken rubriek of rubrieken.

3.7.3. Indien de revisor zich niet akkoord kan verklaren met de inhoud
of de voorstelling van één of meer elementen van de (geconsoli-
deerde) jaarrekening, zal hij een voorbehoud maken over deze
bijzondere aspecten. De tekst van het verslag mag de lezer niet
in het ongewisse laten over de betekenis en de draagwijdte van
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het voorbehoud dat werd geformuleerd in verband met de
(geconsolideerde) jaarrekening. Bijgevolg zal de revisor in een
paragraaf die de verklaring voorafgaat, vermelden:

– de aard van het feit dat tot dit voorbehoud noopt;
– de redenen van dit voorbehoud;
– de cijfermatige neerslag op de financiële toestand en de

resultaten van de entiteit of het geconsolideerd geheel, voor
zover dit kan berekend worden.

De cijfermatige weerslag wordt uitgedrukt in absolute bedra-
gen, in een vork of in relatieve waarden. In de gevallen waar een
kwantificering niet mogelijk is, kan de revisor het nuttig achten
hierop te wijzen.

3.7.4. Het voorbehoud mag niet van die aard zijn dat de verklaring
van elke draagwijdte wordt ontdaan. In voorkomend geval zul-
len de omstandigheden, vermeld in paragraaf 3.7.2., de revisor
ertoe moeten brengen een onthoudende verklaring te geven (zie
hierna 3.9.1.), en deze vermeld in paragraaf 3.7.3., een afkeuren-
de verklaring over de jaarrekening te formuleren (zie hierna
3.9.2.).

3.7.5. De revisor zal de omstandigheden en de motivering die hem
ertoe brengen om een voorbehoud te maken, uiteenzetten in één
of meerdere paragrafen die zijn oordeel voorafgaan, en hij zal er
naar verwijzen in zijn verklaring. De titel van het eerste deel
van het verslag luidt als volgt: “Verklaring over de jaarrekening
met voorbehoud” of desgevallend “Verklaring over de geconsoli-
deerde jaarrekening met voorbehoud”.

3.8. De formulering van een voorbehoud sluit geen toelichten-
de paragraaf (zie paragrafen 3.6. tot en met 3.6.3.) uit met
betrekking tot een ander onderwerp dan datgene dat het
voorwerp van het voorbehoud uitmaakt. De daarbij horen-
de titel van het eerste deel van het verslag luidt als volgt
“verklaring over de jaarrekening met voorbehoud en toe-
lichtende paragraaf”.
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3.9. Naast een verklaring met of zonder voorbehoud kunnen
twee volkomen verschillende situaties zich voordoen die in
de vakliteratuur als volgt worden aangeduid: de onthou-
dende verklaring en de afkeurende verklaring over de
rekeningen. Het deel van het verslag inzake de verklaring
omschrijft klaar en duidelijk de feiten die de revisor ertoe
hebben gebracht een afkeurende verklaring over de jaarre-
kening of de geconsolideerde jaarrekening te geven, of om
een onthoudende verklaring te geven.

3.9.1. De revisor kan slechts in de volgende twee gevallen een onthou-
dende verklaring geven:

1) Indien de verstrekte informatie dermate ontoereikend is dat
het onmogelijk is om een gefundeerd oordeel te geven over
het getrouwe beeld van het vermogen, de financiële positie
en de resultaten van de entiteit of het geconsolideerd geheel.

Als voorbeeld kan worden geciteerd:

– de onmogelijkheid om bepaalde essentiële controleproce-
dures uit te voeren;

– de accidentele verdwijning van de verantwoordingsstuk-
ken en/of boeken van de boekhouding;

– een fundamenteel zwakke interne controle die niet kan
opgevangen worden door voldoening gevende alterna-
tieve procedures;

– de onmogelijkheid om voldoende en geschikt bewijs-
krachtig materiaal te verkrijgen ingevolge het bestaan
van een aanzienlijke beperking in de uitvoering van de
controle.

2) Wanneer de toestand van de entiteit gekenmerkt wordt door
talrijke onzekerheden, die op betekenisvolle wijze de jaar-
rekening of de geconsolideerde jaarrekening beïnvloeden,
hetzij vanuit het oogpunt van de bedrijfscontinuïteit, hetzij
wat de inhoud van bepaalde rekeningrubrieken betreft, zoda-
nig dat de eenvoudige toevoeging van een toelichtende para-
graaf onder de verklaring, niet als voldoende zou kunnen
beschouwd worden.
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De revisor mag zich enkel onthouden van het afleggen van
een verklaring nadat hij alles heeft gedaan om vast te stellen
dat er geen enkele aangepaste controletechniek bestaat om de
onzekerheden op te heffen die zijn onthoudende verklaring
staven en na te gaan of de jaarrekening of de geconsolideerde
jaarrekening een getrouw beeld geeft.

3.9.2. Indien de revisor de rekeningen niet kan goedkeuren omdat hij
met de leiding van mening verschilt op verscheidene punten die
dermate belangrijk zijn dat zelfs geen verklaring met voorbe-
houd kan worden afgeleverd, zal hij een afkeurende verklaring
over de rekeningen geven. Het verschil in mening moet zijn
oorsprong vinden in het feit dat de jaarrekening of de geconsoli-
deerde jaarrekening geen getrouw beeld geeft van het vermogen,
de financiële toestand of de resultaten, of in het feit dat de jaar-
rekening niet werd opgesteld overeenkomstig de voorschriften
van het gebruikte boekhoudkundig referentiestelsel, zodat het
getrouw beeld fundamenteel wordt aangetast. In beide veron-
derstellingen wordt in het verslag aangeduid dat de jaarreke-
ning of de geconsolideerde jaarrekening geen getrouw beeld
geeft van het vermogen, de financiële toestand of de resultaten
van de entiteit of van het geconsolideerd geheel.

Het verslag zal de cijfermatige weerslag vermelden die dit
meningsverschil heeft op het vermogen, de financiële positie en
de resultaten van de entiteit of van het geconsolideerd geheel.
De cijfermatige weerslag wordt uitgedrukt in absolute bedra-
gen, in een vork of in relatieve waarden. In de gevallen waar een
kwantificering niet mogelijk is, kan de revisor het nuttig achten
hierop te wijzen.

3.9.3. De revisor zal de omstandigheden en de motivering die hem
ertoe brengen om een afkeurende verklaring over de rekeningen
af te geven, uiteenzetten in een of meer paragrafen die zijn oor-
deel voorafgaan, en hij zal er naar verwijzen in zijn verklaring,
waarvan het opschrift luidt als volgt: “Afkeurende verklaring
over de jaarrekening” of desgevallend “Afkeurende verklaring
over de geconsolideerde jaarrekening”.
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Indien het verslag een onthoudende verklaring bevat, moeten de
redenen hiervan duidelijk worden opgegeven, aangezien dit
soort van verklaring de gebruiker van de (geconsolideerde) jaar-
rekening geen enkele indicatie verschaft over de geloofwaardig-
heid van de jaarrekening als geheel. Het opschrift van de verkla-
ring luidt als volgt: “Onthoudende verklaring over de jaarreke-
ning” of desgevallend “Onthoudende verklaring over de gecon-
solideerde jaarrekening”.

BIJKOMENDE VERMELDINGEN EN INLICHTINGEN

3.10. Het verslag van de revisor over de (geconsolideerde) jaar-
rekening zal eveneens een vermelding bevatten die aan-
geeft dat het jaarverslag de door de artikelen 96 of 119 van
het Wetboek van vennootschappen vereiste inlichtingen
behandelt en in overeenstemming is met de (geconsoli-
deerde) jaarrekening voor hetzelfde boekjaar. Deze vermel-
ding van de commissaris betreffende het jaarverslag of het
geconsolideerd jaarverslag maakt geen deel uit van diens
verklaring over de (geconsolideerde) jaarrekening.

3.10.1. De revisor moet er zich van vergewissen dat in het jaarverslag of
het geconsolideerd jaarverslag alle door de wet voorgeschreven
inlichtingen worden behandeld. 

Ten aanzien van de artikelen 96, 1°, 2°, 3°, 8° en 119, 1°, 2°,
3°,5° van het Wetboek van vennootschappen werd geen referen-
tiestelsel gegeven. Het formuleren van deze inlichtingen in het
(geconsolideerd) jaarverslag maakt deel uit van de verantwoor-
delijkheden en de inschatting van het bestuursorgaan van de
gecontroleerde entiteit.

Alhoewel het niet tot de bevoegdheid van de commissaris
behoort om zich uit te spreken over het beleid en zich uit te
spreken over informatie waarover geen referentiestelsel bestaat,
zal hij kennis nemen van de informatie verstrekt door het
bestuursorgaan, en beoordelen, volgens de hem beschikbare
objectieve elementen, of deze duidelijk misleidend is.
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3.10.2. Het verslag van de commissaris vermeldt dat er geen van mate-
rieel belang zijnde inconsistenties bestaan tussen het jaarverslag
en de jaarrekening of tussen het geconsolideerd jaarverslag en de
geconsolideerde jaarrekening. Het moet geen uitspraak bevatten
ten aanzien van de oprechte en getrouwe aard van deze versla-
gen.

Indien het bestuursorgaan in zijn verslag bijvoorbeeld een cash-
flow-tabel of een ratioanalyse opneemt, zal de revisor deze
tevens onderzoeken.

Het is niet de opdracht van de revisor een kritisch advies te
geven over de getrouwe en oprechte aard van de analyse van de
positie van de vennootschap, van haar voorzienbare ontwikke-
ling of van de belangrijke invloed van één of ander feit op de
toekomstige ontwikkeling. Indien nochtans het bestuursorgaan
een verwachte toekomstige ontwikkeling van de vennootschap
geeft en hierbij steunt op informatie die kennelijk onredelijk of
tegenstrijdig is met andere informatie die in het algemeen juist
is(1), zal de revisor dit in zijn verslag vermelden.

3.10.3. Indien de gecontroleerde entiteit dermate in financiële moeilijk-
heden verkeert dat haar voortbestaan in het gedrang komt, zal
het bestuursorgaan het als een normale zaak beschouwen de
algemene vergadering hierover in te lichten. De revisor zal de
inhoud van deze informatieverstrekking zorgvuldig onderzoeken
ten einde na te gaan of zij voldoening geeft en vermeden wordt
dat de gebruiker van de rekeningen zou misleid worden doordat
van het continuïteitsprincipe bij de opstelling van de rekenin-
gen wordt gebruikgemaakt. Bij wijze van uitzondering op para-
graaf 3.1.4. van onderhavige normen, zal zijn beoordeling over
het (geconsolideerd) jaarverslag met betrekking tot dit punt
worden vermeld, samen met zijn oordeel over de relevantie van
het continuïteitsprincipe overeenkomstig paragrafen 3.6.3. en
3.9.1.

Wanneer uit de balans een overgedragen verlies blijkt, of wan-
neer uit de resultatenrekening gedurende twee opeenvolgende
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boekjaren een verlies van het boekjaar blijkt, gaat de bedrijfsre-
visor na of het jaarverslag een voldoende verantwoording bevat
voor de toepassing van de waarderingsregels in de veronderstel-
ling van continuïteit.

3.10.4. Wanneer de entiteit voldoet aan de wettelijke voorwaarden om
geen jaarverslag te moeten opstellen en een verslag, dat beant-
woordt aan deze wettelijke voorschriften, toch is opgesteld, dan
zal de revisor zich uitspreken overeenkomstig hetgeen in boven-
staande paragrafen is omschreven.

Indien de vennootschap niet verplicht is een jaarverslag op te
stellen en indien er geen document, conform artikel 96 of arti-
kel 119 van het Wetboek van vennootschappen is opgesteld,
verwijst de revisor uitdrukkelijk naar de in de wet bepaalde vrij-
stelling. Wel zal hij nagaan of geen misleidende informatie werd
verstrekt aan de algemene vergadering.

3.11. De revisor kan één of meerdere paragrafen met opmerkin-
gen toevoegen in het tweede deel van zijn verslag, teneinde
de lezer verduidelijking te verschaffen omtrent bepaalde
aspecten van de (geconsolideerde) jaarrekening of het
(geconsolideerd) jaarverslag die hij nuttig oordeelt voor de
goede verstaanbaarheid van deze documenten.

3.11.1. De bijkomende inlichtingen inzake een element met betrekking
tot de (geconsolideerde) jaarrekening mogen geenszins de draag-
wijdte van het oordeel uitgedrukt in het eerste deel wijzigen. Ze
vormen noch een voorbehoud, noch een toelichtende paragraaf
zoals bedoeld in paragraaf 3.6.

3.11.2. De revisor zal in het bijzonder aandacht besteden aan de vermel-
ding van de waarderingsregels in de toelichting. Indien de weer-
gave ervan geen voldoening schenkt, zal hij dit melden in het
tweede deel van zijn verslag. Speciale aandacht zal eveneens
geschonken worden aan het principe van de consistentie van de
waarderingsmethodes. Indien de revisor oordeelt dat de infor-
matie onvoldoende is, zal hij uitdrukkelijk in zijn verslag de
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aard van de wijzigingen vermelden, en – voor zover dit mogelijk
is – de cijfermatige weerslag op de voorgelegde jaarrekening in
vergelijking met de voorgaande. 

Indien de revisor het noodzakelijk acht melding te maken van
betekenisvolle leemten in het systeem van interne controle, en
voor zover hij van oordeel is dat deze situatie geen voorbehoud
vereist overeenkomstig paragraaf 3.3.7., kan hij dit nochtans in
het tweede deel van zijn verslag melden.

3.11.3. De bijkomende inlichtingen kunnen eveneens betrekking heb-
ben op elementen die geen directe weerslag hebben op de
(geconsolideerde) jaarrekening, maar die verband houden met
informatie die wordt verstrekt in het (geconsolideerd) jaarver-
slag of in een meer uitgebreid document dat de gecontroleerde
jaarrekening omvat.

3.11.4. De bijkomende inlichtingen dienen gelimiteerd te zijn en mo-
gen geen onnodige uitweidingen bevatten. Onverminderd para-
graaf 3.11.2. dienen deze inlichtingen uitsluitend ter verduide-
lijking van de (geconsolideerde) jaarrekening of het (geconsoli-
deerd) jaarverslag.

3.12. Het verslag over de enkelvoudige jaarrekening van de
commissaris vermeldt uitdrukkelijk of de boekhouding
wordt gevoerd overeenkomstig de wettelijke en reglemen-
taire voorschriften die daarop van toepassing zijn. Deze
vermelding, die onderscheiden is van de verklaring over de
jaarrekening, zal worden opgenomen in het tweede deel
van het verslag, zelfs indien bezwaren worden geuit, voor
zover deze het getrouw beeld van het vermogen, van de
financiële toestand en van de resultaten van de vennoot-
schap niet beïnvloeden. Deze afzonderlijke vermelding is
niet van toepassing op de geconsolideerde jaarrekening.

3.12.1. Voor zover het niet-naleven van de wetsvoorschriften van 17 juli
1975 op de boekhouding van de entiteiten, alsmede van haar
uitvoeringsbesluiten, het voorwerp uitmaakt van een strafrech-
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telijke sanctie, zal de bedrijfsrevisor terzake het principe van de
relevantie restrictief interpreteren. Rekening houdend met het
feit evenwel dat vaststellingen van ondergeschikt belang het
meest voorkomen op het vlak van de formele aspecten van het
boekhoudsysteem in complexe entiteiten, is het aangewezen dat
de commissaris de draagwijdte van deze vermelding afzwakt
door een gepaste commentaar. Voorbeelden daarvan zijn, het
niet boeken, zonder uitstel, van de verplichtingen buiten balans
in een commerciële of industriële entiteit, of het niet aanpassen
van afwijkingen die niet van materieel belang zijn.

3.12.2. Er zullen bezwaren moeten worden geuit indien de boekhou-
ding niet overeenkomstig de Belgische boekhoudwet is georga-
niseerd.

3.12.3. Krachtens de wettelijke principes van het boekhoudrecht zal
men zich bij ontstentenis van wettelijke of reglementaire bepa-
lingen richten naar het goed gebruik en onder meer naar de
adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen en
naar de internationale standaarden voor de jaarrekening.

3.12.4. Wanneer een afwijking krachtens de wet aan de entiteit wordt
toegestaan, kan de revisor het nuttig oordelen om dit in zijn
verslag te vermelden met verwijzing naar het voorwerp ervan.

3.12.5. Overwegende dat artikel 144, eerste lid, 3° van het Wetboek
van vennootschappen niet dezelfde draagwijdte heeft als artikel
148 van het Wetboek van vennootschappen, werd de verklaring
in verband met de geconsolideerde jaarrekening aangepast.
Bijgevolg zijn paragraaf 3.12.1. tot en met 3.12.4. niet van toe-
passing.

3.13. Het verslag van de commissaris aan de algemene vergade-
ring van een vennootschap geeft aan of de resultaatverwer-
king en, in voorkomend geval, de aan deze vergadering
voorgestelde winstbestemming overeenstemmen met de
statuten en met het Wetboek van vennootschappen.
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3.13.1. Wanneer de vennootschap is overgegaan tot de uitkering van
één of meerdere interimdividenden, dient het verslag van de
commissaris met betrekking tot deze voorschotten te worden
gevoegd bij het verslag aan de gewone algemene vergadering.
Het is nuttig om in het tweede deel van het verslag naar deze
bijlagen te verwijzen.

3.13.2. Indien de gebeurtenissen na de balansdatum dermate negatieve
resultaten tot uiting brengen, dat de voorgenomen winstuitke-
ring de substantie van de entiteit zou aantasten, zal de commis-
saris hiervan melding maken in zijn verslag.

3.14. Indien het verslag gericht is aan de algemene vergadering,
zal de commissaris speciaal vermelden dat hij geen enkele
kennis heeft van verrichtingen of beslissingen die een
inbreuk vormen op het Wetboek van vennootschappen of
op de statuten. Deze vermelding kan echter worden weg-
gelaten wanneer de openbaarmaking van deze overtreding
aan de vennootschap onrechtmatige schade kan berokke-
nen, met name doordat het bestuursorgaan gepaste maat-
regelen heeft genomen om de aldus ontstane onwettige
toestand te verhelpen.

3.14.1. De algemene vergadering die moet beslissen over de kwijting
van de bestuurders of zaakvoerders, moet echter correct inge-
licht worden over elke overtreding van de statuten of van het
Wetboek van vennootschappen die de commissaris bij de con-
trole van de boekhouding zou vastgesteld hebben. Deze mel-
dingsplicht heeft enkel betrekking op de overtreding van de sta-
tuten en van het Wetboek van vennootschappen en andere wet-
ten waarnaar in deze wet uitdrukkelijk wordt verwezen. De
overtredingen van andere wettelijke beschikkingen die een
invloed hebben op de jaarrekening zullen enkel vanuit hun
boekhoudkundig aspect worden nagegaan.

3.14.2. De overtreding van het Wetboek van vennootschappen en de
statuten moet niet vermeld worden indien het bestuursorgaan
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de nodige maatregelen heeft genomen om de eventuele gevolgen
van deze onwettige toestand uit de weg te ruimen.

Indien de gevolgen van de overtreding blijven duren, zou de
commissaris zijn eigen verantwoordelijkheid in het gedrang
brengen indien hij zou nalaten deze overtreding in zijn verslag
te melden, zelfs indien de openbaarmaking ervan noemenswaar-
dige schade zou kunnen berokkenen aan de vennootschap of aan
de bestuurders.

3.14.3. Indien hij geen inbreuk heeft vastgesteld, zal de commissaris dit
in een negatieve vorm vermelden.

3.15. Het verslag van de commissaris bevat de vermeldingen die
vereist zijn door het Wetboek van vennootschappen, wan-
neer de raad van bestuur een beslissing neemt of een ver-
richting doet waarbij een bestuurder een strijdig vermo-
gensrechtelijk belang heeft (art. 523 W. Venn.) of die aan-
leiding kan geven dat een vermogensvoordeel wordt ver-
leend aan een aandeelhouder die een beslissende invloed of
een invloed van betekenis uitoefent op de aanwijzing van
de bestuurders (art. 524 W. Venn.)(1).

3.15.1. Wanneer de raad van bestuur in een naamloze vennootschap een
beslissing neemt waarbij een bestuurder rechtstreeks of onrecht-
streeks een strijdig belang van vermogensrechtelijke aard heeft,
dan moet het verslag van de commissaris een omschrijving
bevatten van de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de
vennootschap. Deze bepaling is eveneens van toepassing in de
commanditaire vennootschappen op aandelen, alsook in alle
BVBA’s die bestuurd worden door een college van zaakvoerders.

3.15.2. In de naamloze vennootschappen waarvan de effecten zijn opge-
nomen in de officiële notering van een effectenbeurs gelegen in
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een lidstaat van de Europese Unie, moet het verslag van de com-
missaris een omschrijving omvatten van de beslissingen van de
raad van bestuur die ertoe aanleiding kunnen geven dat een
rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel wordt ver-
leend aan een aandeelhouder die een beslissende invloed of een
invloed van betekenis uitoefent op de aanwijzing van de
bestuurders van deze vennootschap. De commissaris voegt, in
voorkomend geval, de nodige commentaar toe die hij meent te
moeten geven.

3.16. Het verslag van de bedrijfsrevisor zal de datum dragen van
de dag waarop de controlewerkzaamheden beëindigd zijn.
Deze datum mag niet voorafgaan aan de datum waarop de
jaarrekening door het bestuursorgaan van de entiteit
wordt vastgesteld. Tevens zal de plaats van ondertekening
vermeld worden.

3.16.1. De controle van de jaarrekening omvat het nazicht van de docu-
menten zoals deze overeenkomstig artikel 92 van het Wetboek
van vennootschappen door de raad van bestuur of het college
van zaakvoerders werden vastgesteld. Vandaar dat het verslag
van de revisor altijd zal volgen op de datum waarop de jaarreke-
ning door het bestuursorgaan wordt vastgesteld.

3.16.2. De verslaggeving van de bedrijfsrevisor strekt zich uit over
gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan of bekend werden na
het vaststellen van de jaarrekening, maar voor de beëindiging
der voornaamste controlewerkzaamheden wanneer: 

– zij rechtstreeks de afgesloten jaarrekening of geconsolideerde
jaarrekening beïnvloeden en zo belangrijk zijn dat zij in de
rekeningen hadden moeten opgenomen worden, indien zij
bekend waren geweest op het ogenblik van de afsluiting van
de rekeningen door de leiding van de entiteit;

– zij niet rechtstreeks de afgesloten jaarrekening of geconsoli-
deerde jaarrekening beïnvloeden, maar zo belangrijk zijn dat
zij een grote weerslag hebben op de toekomstige financiële
positie of op de toekomstige resultaten van de entiteit.
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De in het vorige lid bedoelde voornaamste controlewerkzaamhe-
den zullen niet als beëindigd kunnen beschouwd worden vóór
de datum waarop het bestuursorgaan van de vennootschap de
jaarrekening vaststelt, aangezien volgens de boekhoudreglemen-
tering “moet rekening worden gehouden met alle voorzienbare
risico’s, mogelijke verliezen en ontwaardingen, ontstaan tijdens
het boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft of tijdens
voorgaande boekjaren, zelfs indien deze risico’s, verliezen of ont-
waardingen slechts gekend zijn tussen de balansdatum en het
ogenblik waarop de jaarrekening door het bestuursorgaan van
de vennootschap wordt opgesteld” (art. 33, eerste lid K.B.
30 januari 2001).

3.16.3. Indien de revisor, na het verzenden van zijn verslag aan de ven-
nootschap, vaststelt dat er wijzigingen werden aangebracht aan
de jaarrekening, hetzij door het bestuursorgaan, hetzij door de
algemene vergadering, zal hij onderzoeken of hij een nieuwe
verklaring moet neerleggen die overeenstemt met de definitief
goedgekeurde jaarrekening. Deze nieuwe verklaring zal gehecht
worden aan de jaarrekening die openbaar gemaakt wordt.

3.16.4. In bepaalde wettelijk voorziene gevallen, moeten de financiële
overzichten en het verslag van de revisor worden neergelegd
binnen een door de wet vastgestelde termijn. Indien de financië-
le overzichten niet beschikbaar zijn binnen de voorziene ter-
mijn, zal de revisor de noodzakelijke maatregelen treffen, met
name het opstellen van een verslag van niet-bevinding gericht
tot de algemene vergadering.

In een contractuele controleopdracht zullen dezelfde principes
naar analogie van toepassing zijn.

3.17. Wanneer de financiële overzichten, alsook het controlever-
slag het voorwerp uitmaken van een publicatie, wordt de
bedrijfsrevisor aanbevolen na te gaan of de publicatie over-
eenstemt met de jaarrekening die door hem werd gecon-
troleerd.
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Het bestuursorgaan van de entiteit is verantwoordelijk voor de
wettelijke publicatie en andere publicaties m.b.t. de jaarreke-
ning. Het is niet zonder belang dat de revisor begaan is met de
overeenstemming van de gepubliceerde en goedgekeurde jaarre-
kening alsook met de verwijzing, overeenkomstig artikel 104
van het Wetboek van vennootschappen, naar het controlever-
slag.

Overeenkomstig het artikel 121 van het Wetboek van vennoot-
schappen zijn dezelfde principes van toepassing op de geconsoli-
deerde jaarrekening.
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Voorbeeld commissarisverslag zonder voorbehoud
(jaarrekening)

(Briefhoofd revisorenkantoor)

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN 
DE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS 

(VENNOTEN) VAN DE VENNOOTSCHAP ____________ 
OVER DE JAARREKENING OVER HET BOEKJAAR 

AFGESLOTEN OP __ ____________ 200X

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij u ver-
slag uit in het kader van het mandaat van commissaris (in voorkomend geval:
van bedrijfsrevisor aangesteld door de voorzitter van de rechtbank van
koophandel). Dit verslag omvat ons oordeel over het getrouw beeld van de
jaarrekening evenals de vereiste bijkomende vermeldingen (en inlichtin-
gen).

Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd van de jaarrekening over het boekjaar
(in voorkomend geval: van __ maanden) afgesloten op __ _________ 200X,
opgesteld op basis van het in België van toepassing zijnde boekhoudkun-
dig referentiestelsel, met een balanstotaal van € __________ en waarvan
de resultatenrekening afsluit met een winst (verlies) van het boekjaar van
€ __________. 

Het opstellen van de jaarrekening valt onder de verantwoordelijkheid
van het bestuursorgaan. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het
opzetten, implementeren en in stand houden van een interne controle met
betrekking tot het opstellen en de getrouwe weergave van de jaarrekening
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die geen afwijkingen van materieel belang, als gevolg van fraude of van
het maken van fouten, bevat; het kiezen en toepassen van geschikte waar-
deringsregels; en het maken van boekhoudkundige ramingen die onder de
gegeven omstandigheden redelijk zijn.

Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze jaarrekening
tot uitdrukking te brengen op basis van onze controle. Wij hebben onze
controle uitgevoerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen en volgens
de in België geldende controlenormen, zoals uitgevaardigd door het
Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze controlenormen vereisen dat onze
controle zo wordt georganiseerd en uitgevoerd dat een redelijke mate van
zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van
materieel belang, als gevolg van fraude of van het maken van fouten,
bevat.

Overeenkomstig voornoemde controlenormen hebben wij rekening
gehouden met de administratieve en boekhoudkundige organisatie van de
vennootschap, alsook met haar procedures van interne controle. Wij heb-
ben van de verantwoordelijken en van het bestuursorgaan van de vennoot-
schap de voor onze controles vereiste ophelderingen en inlichtingen ver-
kregen. Wij hebben op basis van steekproeven de verantwoording onder-
zocht van de bedragen opgenomen in de jaarrekening. Wij hebben de
gegrondheid van de waarderingsregels, de redelijkheid van de betekenis-
volle boekhoudkundige ramingen gemaakt door de vennootschap, alsook
de voorstelling van de jaarrekening als geheel beoordeeld. Wij zijn van
mening dat deze werkzaamheden een redelijke basis vormen voor het uit-
brengen van ons oordeel.

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening afgesloten op __ _________
200X een getrouw beeld van het vermogen, de financiële toestand en de
resultaten van de vennootschap, in overeenstemming met het in België
van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
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Bijkomende vermeldingen (en inlichtingen)

Het opstellen en de inhoud van het jaarverslag, alsook het naleven door de
vennootschap van het Wetboek van vennootschappen en van de statuten,
vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.

Het is onze verantwoordelijkheid om in ons verslag de volgende bijko-
mende vermeldingen (en inlichtingen) op te nemen die niet van aard zijn
om de draagwijdte van onze verklaring over de jaarrekening te wijzigen:

• Het jaarverslag behandelt de door de wet vereiste inlichtingen en
stemt overeen met de jaarrekening. Wij kunnen ons echter niet uit-
spreken over de beschrijving van de voornaamste risico’s en onzeker-
heden waarmee de vennootschap wordt geconfronteerd, alsook van haar
positie, haar voorzienbare evolutie of de aanmerkelijke invloed van
bepaalde feiten op haar toekomstige ontwikkeling. Wij kunnen even-
wel bevestigen dat de verstrekte gegevens geen onmiskenbare inconsis-
tenties vertonen met de informatie waarover wij beschikken in het
kader van ons mandaat.

• Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de
boekhouding gevoerd overeenkomstig de in België van toepassing zijn-
de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften.

• Wij dienen u geen verrichtingen of beslissingen mede te delen die in
overtreding met de statuten of het Wetboek van vennootschappen zijn
gedaan of genomen. (In voorkomend geval: behalve ...(1)). De verwerking
van het resultaat die aan de algemene vergadering wordt voorgesteld,
stemt overeen met de wettelijke en statutaire bepalingen.

• In voorkomend geval, andere inlichtingen vermelden die bedoeld zijn om de aan-
dacht van de lezer te vestigen op een kenmerk van de gecontroleerde documenten,
bijvoorbeeld: “Zoals vermeld in de toelichting bij de jaarrekening zijn de
waarderingsregels, die zijn toegepast bij het opstellen van de jaarreke-
ning, gewijzigd tegenover het voorgaande boekjaar.”
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• In voorkomend geval: Tijdens het boekjaar werd een interimdividend uit-
gekeerd waarover wij het hierbijgaande verslag hebben opgesteld, over-
eenkomstig de wettelijke vereisten.

• In voorkomend geval: Overeenkomstig artikel 523 (of 524ter) van het
Wetboek van vennootschappen dienen wij tevens verslag uit te bren-
gen over de hiernavolgende verrichtingen die hebben plaatsgevonden
sinds de laatste gewone algemene vergadering: (beschrijving).

Plaats en datum

Vennootschap XYZ,
Commissaris vertegenwoordigd door

Naam
(Vennoot, bestuurder, bedrijfsrevisor)
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Voorbeeld commissarisverslag zonder voorbehoud
(geconsolideerde jaarrekening)

(Briefhoofd revisorenkantoor)

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS 
(OF VAN DE AANGESTELDE BEDRIJFSREVISOR) AAN 

DE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS 
(VENNOTEN) VAN DE VENNOOTSCHAP ________ 

OVER DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING OVER 
HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP __ ____________ 200X

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen, brengen wij u verslag uit in
het kader van ons mandaat van commissaris (of van aangestelde bedrijfs-
revisor) (in voorkomend geval: van bedrijfsrevisor aangesteld door de voorzit-
ter van de rechtbank van koophandel). Dit verslag omvat ons oordeel over
het getrouw beeld van de geconsolideerde jaarrekening evenals de vereiste
bijkomende vermeldingen (en inlichtingen).

Verklaring over de geconsolideerde jaarrekening zonder voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd van de geconsolideerde jaarrekening
over het boekjaar (in voorkomend geval: van __ maanden) afgesloten op
__ ____________ 200X, opgesteld op basis van het in België van toepas-
sing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel (of, desgevallend, op basis
van International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de
Europese Unie), met een balanstotaal van € ____________ en waarvan de
resultatenrekening(1) afsluit met een winst (verlies) van het boekjaar van
€ ____________.
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Het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening valt onder de ver-
antwoordelijkheid van het bestuursorgaan. Deze verantwoordelijkheid
omvat onder meer: het opzetten, implementeren en in stand houden van
een interne controle met betrekking tot het opstellen en de getrouwe
weergave van de geconsolideerde jaarrekening die geen afwijkingen van
materieel belang, als gevolg van fraude of van het maken van fouten,
bevat; het kiezen en toepassen van geschikte waarderingsregels(2); en het
maken van boekhoudkundige ramingen die onder de gegeven omstandig-
heden redelijk zijn.

Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze geconsolideer-
de jaarrekening tot uitdrukking te brengen op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle uitgevoerd overeenkomstig de wettelijke bepa-
lingen en volgens de in België geldende controlenormen, zoals uitgevaar-
digd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze controlenormen verei-
sen dat onze controle zo wordt georganiseerd en uitgevoerd dat een redelij-
ke mate van zekerheid wordt verkregen dat de geconsolideerde jaarreke-
ning geen afwijkingen van materieel belang, als gevolg van fraude of van
het maken van fouten, bevat.

Overeenkomstig voornoemde controlenormen hebben wij rekening
gehouden met de administratieve en boekhoudkundige organisatie van het
geconsolideerd geheel, alsook met zijn procedures van interne controle.
Wij hebben van de verantwoordelijken en van het bestuursorgaan van de
vennootschap de voor onze controles vereiste ophelderingen en inlichtin-
gen verkregen. Wij hebben op basis van steekproeven de verantwoording
onderzocht van de bedragen opgenomen in de geconsolideerde jaarreke-
ning. Wij hebben de gegrondheid van de waarderingsregels, van de conso-
lidatiegrondslagen, de redelijkheid van de betekenisvolle boekhoudkundi-
ge ramingen gemaakt door de vennootschap, alsook de voorstelling van de
geconsolideerde jaarrekening als geheel beoordeeld. Wij zijn van mening
dat deze werkzaamheden een redelijke basis vormen voor het uitbrengen
van ons oordeel.
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slagen voor de financiële verslaggeving”.
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Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op
__ ________ 200X een getrouw beeld van het vermogen, de financiële
toestand en de resultaten(1) van het geconsolideerd geheel, in overeenstem-
ming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentie-
stelsel (of, desgevallend, met International Financial Reporting Standards
zoals aanvaard binnen de Europese Unie).

Bijkomende vermelding(en) (en inlichtingen)

Het opstellen en de inhoud van het geconsolideerd jaarverslag vallen onder
de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.

Het is onze verantwoordelijkheid om in ons verslag de volgende bijko-
mende vermelding(en) (en inlichtingen) op te nemen die niet van aard is
(zijn) om de draagwijdte van onze verklaring over de geconsolideerde jaar-
rekening te wijzigen:

• Het geconsolideerd jaarverslag behandelt de door de wet vereiste
inlichtingen en stemt overeen met de geconsolideerde jaarrekening.
Wij kunnen ons echter niet uitspreken over de beschrijving van de
voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee de gezamenlijke in de
consolidatie opgenomen ondernemingen worden geconfronteerd, als-
ook van hun positie, hun voorzienbare evolutie of de aanmerkelijke
invloed van bepaalde feiten op hun toekomstige ontwikkeling. Wij
kunnen evenwel bevestigen dat de verstrekte gegevens geen onmisken-
bare inconsistenties vertonen met de informatie waarover wij beschik-
ken in het kader van ons mandaat.

• In voorkomend geval, andere inlichtingen vermelden die bedoeld zijn om de aan-
dacht van de lezer te vestigen op een kenmerk van de gecontroleerde documenten,
bijvoorbeeld: “Zoals vermeld in de toelichting bij de geconsolideerde
jaarrekening zijn de waarderingsregels, die zijn toegepast bij het
opstellen van de geconsolideerde jaarrekening, gewijzigd tegenover het
voorgaande boekjaar.”
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Plaats en datum

Vennootschap XYZ,
Commissaris (of Aangestelde bedrijfsrevisor)
vertegenwoordigd door

Naam
(Vennoot, bestuurder, bedrijfsrevisor)

59IBR – BIJLAGE BIJ HET JAARVERSLAG 2006
ALGEMENE CONTROLENORMEN
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Voorbeeld commissarisverslag zonder voorbehoud
(jaarrekening vzw)

(Briefhoofd revisorenkantoor)

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE 
LEDENVERGADERING VAN DE VERENIGING ________ 

OVER DE JAARREKENING OVER HET BOEKJAAR 
AFGESLOTEN OP __ ____________ 200X

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij u ver-
slag uit in het kader van het mandaat van commissaris (in voorkomend geval:
van bedrijfsrevisor aangesteld door de voorzitter van de rechtbank van eer-
ste aanleg). Dit verslag omvat ons oordeel over het getrouw beeld van de
jaarrekening evenals de vereiste bijkomende vermeldingen (en inlichtin-
gen).

Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd van de jaarrekening over het boekjaar
(in voorkomend geval: van __ maanden) afgesloten op __ _________ 200X,
opgesteld op basis van het in België van toepassing zijnde boekhoudkun-
dig referentiestelsel, met een balanstotaal van € ____________ en waar-
van de resultatenrekening afsluit met een winst (verlies) van het boekjaar
van € ____________.

Het opstellen van de jaarrekening valt onder de verantwoordelijkheid
van het bestuursorgaan. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het
opzetten, implementeren en in stand houden van een interne controle met
betrekking tot het opstellen en de getrouwe weergave van de jaarrekening
die geen afwijkingen van materieel belang, als gevolg van fraude of van

60 IBR – BIJLAGE BIJ HET JAARVERSLAG 2006
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het maken van fouten, bevat; het kiezen en toepassen van geschikte waar-
deringsregels; en het maken van boekhoudkundige ramingen die onder de
gegeven omstandigheden redelijk zijn.

Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze jaarrekening
tot uitdrukking te brengen op basis van onze controle. Wij hebben onze
controle uitgevoerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen en volgens
de in België geldende controlenormen, zoals uitgevaardigd door het
Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze controlenormen vereisen dat onze
controle zo wordt georganiseerd en uitgevoerd dat een redelijke mate van
zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van
materieel belang, als gevolg van fraude of van het maken van fouten,
bevat.

Overeenkomstig voornoemde controlenormen hebben wij rekening
gehouden met de administratieve en boekhoudkundige organisatie van de
vereniging, alsook met haar procedures van interne controle. Wij hebben
van de verantwoordelijken en van het bestuursorgaan van de vereniging de
voor onze controles vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen. Wij
hebben op basis van steekproeven de verantwoording onderzocht van de
bedragen opgenomen in de jaarrekening. Wij hebben de gegrondheid van
de waarderingsregels, de redelijkheid van de betekenisvolle boekhoudkun-
dige ramingen gemaakt door de vereniging, alsook de voorstelling van de
jaarrekening als geheel beoordeeld. Wij zijn van mening dat deze werk-
zaamheden een redelijke basis vormen voor het uitbrengen van ons oor-
deel.

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening afgesloten op __ __________
200X een getrouw beeld van het vermogen, de financiële toestand en de
resultaten van de vereniging, in overeenstemming met het in België van
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
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Bijkomende vermeldingen (en inlichtingen)

Het naleven door de vereniging van de Wet betreffende de verenigingen
zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoog-
merk en de stichtingen, alsmede van de statuten, vallen onder de verant-
woordelijkheid van het bestuursorgaan.

Het is onze verantwoordelijkheid om in ons verslag de volgende bijko-
mende vermeldingen (en inlichtingen) op te nemen die niet van aard zijn
om de draagwijdte van onze verklaring over de jaarrekening te wijzigen:

• onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de
boekhouding gevoerd overeenkomstig de in België van toepassing zijn-
de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften.

• voor het overige dienen wij u geen verrichtingen of beslissingen mede
te delen die in overtreding met de statuten of de Wet betreffende de
verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen
zonder winstoogmerk en de stichtingen zijn gedaan of genomen.

Plaats en datum

Vennootschap. XYZ,
Commissaris
vertegenwoordigd door

Naam
(Vennoot, bestuurder, bedrijfsrevisor)

<*> bijvoorbeeld: ... dat de jaarrekening u niet ter goedkeuring werd voor-
gelegd binnen de wettelijke en statutaire termijnen, hetgeen wij heb-
ben medegedeeld in ons verslag van niet-bevinding van __ ________
200X.
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Wetboek van vennootschappen

Art. 92. § 1. De zaakvoerders of de bestuurders zijn verplicht elk jaar [een inventaris
op te maken volgens de waarderingsmaatstaven bepaald door de Koning, alsmede
een jaarrekening] in de vorm en met de inhoud bepaald door de Koning. Die
jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt
een geheel.
De jaarrekening moet binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar
ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering.
Indien de jaarrekening niet binnen deze termijn aan de algemene vergadering is
voorgelegd, wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht
voort te vloeien uit dit verzuim.

§ 2. De in § 1 bedoelde verplichting geldt ook voor buitenlandse vennootschappen
voor wat hun in België gevestigde bijkantoren betreft, behalve wanneer die bijkantoren
geen eigen opbrengsten hebben door verkoop van goederen of dienstverlening aan
derden of door geleverde goederen of verleende diensten aan de buitenlandse
vennootschap waarvan zij afhangen, en waarvan de werkingskosten volledig door de
laatstgenoemde worden gedragen.

§ 3. De door de Koning op grond van § 1 bepaalde regels gelden niet voor:
1° vennootschappen die de verzekering of herverzekering tot voorwerp hebben, onder
voorbehoud evenwel, voor wat deze laatste betreft, van de bevoegdheid van de Koning
om hiervan af te wijken;
2° vennootschappen die vallen onder de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en
het toezicht op de kredietinstellingen, de Nationale Bank van België, het
Herdisconterings- en Waarborginstituut en de Deposito- en Consignatiekas;
3° vennootschappen die vallen onder het koninklijk besluit nr. 64 van 10 november
1967 tot regeling van het statuut van de portefeuillemaatschappijen;
4° beleggingsondernemingen die vallen onder de wet van 6 april 1995 inzake de
secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen,
de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs;
5° landbouwvennootschappen.

Art. 96. Het jaarverslag bedoeld in artikel 95 bevat:
1° [ten minste een getrouw overzicht van de ontwikkeling en de resultaten van het
bedrijf en van de positie van de vennootschap, alsmede een beschrijving van de
voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee zij geconfronteerd wordt. Dit overzicht
bevat een evenwichtige en volledige analyse van de ontwikkeling en de resultaten
van het bedrijf en van de positie van de vennootschap die in overeenstemming is met
de omvang en de complexiteit van dit bedrijf.
In de mate waarin zulks noodzakelijk is voor een goed begrip van de ontwikkeling,
de resultaten of de positie van de vennootschap, omvat de analyse zowel financiële
als, waar zulks passend wordt geacht, niet-financiële essentiële prestatie-indicatoren
die betrekking hebben op het specifieke bedrijf van de vennootschap, met inbegrip
van informatie betreffende milieu- en personeelsaangelegenheden.
In deze analyse omvat het jaarverslag, waar zulks passend wordt geacht, verwijzingen
naar en aanvullende uitleg betreffende de bedragen in de jaarrekening];
2° informatie omtrent de belangrijke gebeurtenissen die na het einde van het boekjaar
hebben plaatsgevonden;
3° inlichtingen over de omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap
aanmerkelijk kunnen beïnvloeden, voor zover zij niet van die aard zijn dat zij ernstig
nadeel zouden berokkenen aan de vennootschap;
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4° informatie omtrent de werkzaamheden op het gebied van onderzoek en
ontwikkeling;
5° gegevens betreffende het bestaan van bijkantoren van de vennootschap;
6° ingeval uit de balans een overgedragen verlies blijkt of uit de resultatenrekening
gedurende twee opeenvolgende boekjaren een verlies van het boekjaar blijkt, een
verantwoording van de toepassing van de waarderingsregels in de veronderstelling
van continuïteit;
7° alle gegevens die volgens dit wetboek in dit verslag moeten worden opgenomen;
[8° wat betreft het gebruik door de vennootschap van financiële instrumenten en
voor zover zulks van betekenis is voor de beoordeling van haar activa, passiva,
financiële positie en resultaat:
- de doelstellingen en het beleid van de vennootschap inzake de beheersing van het
risico, met inbegrip van haar beleid inzake hedging van alle belangrijke soorten
voorgenomen transacties, waarvoor hedge accounting wordt toegepast, alsook
- het door de vennootschap gelopen prijsrisico, kredietrisico, liquiditeitsrisico, en
kasstroomrisico.]

Art. 119. Bij de geconsolideerde jaarrekening wordt door de bestuurders of
zaakvoerders een jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening gevoegd.
Dit verslag bevat:
1° [ten minste een getrouw overzicht van de ontwikkeling en de resultaten van het
bedrijf en van de positie van de gezamenlijke in de consolidatie opgenomen
ondernemingen, alsmede een beschrijving van de voornaamste risico’s en
onzekerheden waarmee zij geconfronteerd worden. Het overzicht bevat een
evenwichtige en volledige analyse van de ontwikkeling en de resultaten van het bedrijf
en van de positie van de gezamenlijke in de consolidatie opgenomen ondernemingen,
die in overeenstemming is met de omvang en de complexiteit van dit bedrijf.
In de mate waarin zulks noodzakelijk is voor een goed begrip van de betrokken
ontwikkeling, resultaten of positie omvat de analyse zowel financiële als, waar zulks
passend wordt geacht, niet-financiële essentiële prestatie-indicatoren die betrekking
hebben op het specifieke bedrijf, met inbegrip van informatie betreffende milieu- en
personeelsaangelegenheden.
In deze analyse omvat het geconsolideerde jaarverslag, waar zulks passend wordt
geacht, verwijzingen naar en aanvullende uitleg betreffende de bedragen in de
geconsolideerde jaarrekening];
2° informatie omtrent de belangrijke gebeurtenissen die na het einde van het boekjaar
hebben plaatsgevonden;
3° voor zover zij niet van die aard zijn dat zij ernstig nadeel zouden berokkenen aan
een vennootschap opgenomen in de consolidatie, inlichtingen over de omstandigheden
die de ontwikkeling van het geconsolideerde geheel aanmerkelijk kunnen beïnvloeden;
4° informatie omtrent de werkzaamheden op het gebied van onderzoek en
ontwikkeling. […];
[5° wat betreft het gebruik door de vennootschap van financiële instrumenten en
voorzover zulks van betekenis is voor de beoordeling van haar activa, passiva,
financiële positie en resultaat:
- de doelstellingen en het beleid van de vennootschap inzake de beheersing van het
risico, met inbegrip van haar beleid inzake hedging van alle belangrijke soorten
voorgenomen transacties, waarvoor hedge accounting wordt toegepast, alsook
- het door de vennootschap gelopen prijsrisico, kredietrisico, liquiditeitsrisico, en
kasstroomrisico.]
[Het jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening mag gecombineerd worden
met het jaarverslag dat is opgesteld op grond van artikel 96 tot één enkel verslag, in
zoverre de vereiste gegevens afzonderlijk worden verstrekt voor de consoliderende
vennootschap en het geconsolideerde geheel. Bij de opstelling van dit ene verslag
kan het aangewezen zijn de nadruk te leggen op aangelegenheden die relevant zijn
voor het geheel van de ondernemingen die in de consolidatie zijn opgenomen.]



BI
JL

AG
E 

2

221

HET COMMISSARISVERSLAG 2007

Art. 144. [Het verslag van de commissarissen bedoeld in artikel 143 moet volgende
elementen bevatten:
1° een inleiding, waarin ten minste wordt vermeld op welke jaarrekening de controle
betrekking heeft en volgens welk boekhoudkundig referentiestelsel ze werd opgesteld;
2° een beschrijving van de reikwijdte van de controle, waarin ten minste wordt
aangegeven welke normen voor de controle bij de uitvoering ervan zijn in acht
genomen en of zij van het bestuursorgaan en aangestelden van de vennootschap de
toelichtingen en de informatie hebben bekomen die nodig is voor hun controle;
3° een vermelding die aangeeft dat de boekhouding is gevoerd in overeenstemming
met de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften die daarop van toepassing zijn;
4° een verklaring waarin de commissarissen hun oordeel geven of de jaarrekening
een getrouw beeld geeft van het vermogen, van de financiële toestand en van de
resultaten van de vennootschap overeenkomstig het toepasselijk boekhoudkundig
referentiestelsel en, in voorkomend geval, of de jaarrekening aan de wettelijke vereisten
voldoet. De verklaring kan de vorm aannemen van een verklaring zonder voorbehoud,
een verklaring met voorbehoud, een afkeurende verklaring, of indien de
commissarissen geen oordeel kunnen uitspreken, een onthoudende verklaring;
5° een verwijzing naar bepaalde aangelegenheden waarop de commissarissen in het
bijzonder de aandacht vestigen ongeacht of al dan niet een voorbehoud werd
opgenomen in de verklaring;
6° een vermelding die aangeeft of het jaarverslag de door de artikelen 95 en 96 vereiste
inlichtingen bevat en in overeenstemming is met de jaarrekening voor hetzelfde
boekjaar;
7° een vermelding die aangeeft of de winstbestemming die aan de algemene
vergadering wordt voorgelegd, in overeenstemming is met de statuten en met dit
Wetboek;
8° de vermelding of zij kennis hebben gekregen van verrichtingen gedaan of
beslissingen genomen met overtreding van de statuten of van de bepalingen van dit
Wetboek. Deze laatste vermelding kan echter worden weggelaten wanneer de
openbaarmaking van de overtreding aan de vennootschap onverantwoorde schade
kan berokkenen, onder meer omdat het bestuursorgaan gepaste maatregelen heeft
genomen om de aldus ontstane onwettige toestand te verhelpen.
Het verslag wordt ondertekend en gedagtekend door de commissarissen.]

Art. 148. [De commissarissen of de bedrijfsrevisoren aangesteld voor de controle
van de geconsolideerde jaarrekening stellen een omstandig schriftelijk verslag op dat
de volgende elementen bevat:
1° een inleiding, waarin ten minste wordt vermeld op welke geconsolideerde
jaarrekening de controle betrekking heeft en volgens welk boekhoudkundig
referentiestelsel ze werd opgesteld;
2° een beschrijving van de reikwijdte van de controle, waarin ten minste wordt
aangegeven welke normen voor de uitvoering van de controle in acht zijn genomen
en of de commissarissen of de aangeduide bedrijfsrevisoren de toelichtingen en de
informatie hebben bekomen die nodig is voor hun controle;
3° een verklaring, waarin de commissarissen of de aangestelde bedrijfsrevisoren hun
oordeel geven of de geconsolideerde jaarrekening een getrouw beeld geeft van het
vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van het geconsolideerd
geheel overeenkomstig het toepasselijk boekhoudkundig referentiestelsel en, in
voorkomend geval, of de geconsolideerde jaarrekening aan de wettelijke vereisten
voldoet; de verklaring kan de vorm aannemen van een verklaring zonder voorbehoud,
een verklaring met voorbehoud, een afkeurende verklaring of, indien de
commissarissen of de bedrijfsrevisoren geen oordeel kunnen uitspreken, een
onthoudende verklaring;
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4° een verwijzing naar bepaalde aangelegenheden waarop de commissarissen of de
aangestelde bedrijfsrevisoren in het bijzonder de aandacht vestigen ongeacht of al
dan niet een voorbehoud werd opgenomen in de verklaring;
5° een vermelding die aangeeft of het jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening
de door de wet vereiste inlichtingen bevat en al dan niet in overeenstemming is met
de geconsolideerde jaarrekening voor hetzelfde boekjaar.
Het verslag wordt door de commissarissen of aangestelde bedrijfsrevisoren
ondertekend en gedagtekend.
Ingeval de jaarrekening van de moederonderneming aan de geconsolideerde
jaarrekening is gehecht, kan het krachtens dit artikel vereiste verslag van de
commissarissen of van de aangestelde bedrijfsrevisoren gecombineerd worden met
het in artikel 144 vereiste verslag van de commissarissen betreffende de jaarrekening
van de moederonderneming.]

Art. 523. § 1. Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting
die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij dit mededelen aan
de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring,
alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang moeten
worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet
nemen. Ingeval de vennootschap een of meer commissarissen heeft benoemd, moet
de betrokken bestuurder tevens die commissarissen van het strijdig belang op de
hoogte brengen.
Met het oog op de publicatie ervan in het verslag bedoeld in artikel 95, of bij gebreke
daaraan in een stuk dat gelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd, omschrijft
de raad van bestuur in de notulen de aard van de in het eerste lid bedoelde beslissing
of verrichting en verantwoordt het genomen besluit. Ook de vermogensrechtelijke
gevolgen ervan voor de vennootschap moeten in de notulen worden vermeld. In het
verslag moeten de voornoemde notulen in hun geheel worden opgenomen.
Het in artikel 143 bedoelde verslag van de commissarissen moet een afzonderlijke
omschrijving bevatten van de vermogensrechtelijke gevolgen voor de vennootschap
van de besluiten van de raad van bestuur, ten aanzien waarvan een strijdig belang in
de zin van het eerste lid bestaat.
Bij de vennootschappen die een publiek beroep op het spaarwezen doen of hebben
gedaan, mag de in het eerste lid bedoelde bestuurder niet deelnemen aan de
beraadslagingen van de raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen,
noch aan de stemming in dat verband.

§ 2. De vennootschap kan de nietigheid vorderen van beslissingen of verrichtingen
die hebben plaatsgevonden met overtreding van de in dit artikel [en de in artikel
524ter] bepaalde regels, indien de wederpartij bij die beslissingen of verrichtingen
van die overtreding op de hoogte was of had moeten zijn.

§ 3. [Paragraaf 1 en artikel 524ter zijn] niet van toepassing wanneer de beslissingen
of verrichtingen die tot de bevoegdheid behoren van de raad van bestuur, betrekking
hebben op beslissingen of verrichtingen die tot stand zijn gekomen tussen
vennootschappen waarvan de ene rechtstreeks of onrechtstreeks ten minste 95 % bezit
van de stemmen verbonden aan het geheel van de door de andere uitgegeven effecten,
dan wel tussen vennootschappen waarvan ten minste 95 % van de stemmen verbonden
aan het geheel van de door elk van hen uitgegeven effecten in het bezit zijn van een
andere vennootschap.
[Bovendien zijn § 1 en artikel 524ter niet] van toepassing wanneer de beslissingen
van de raad van bestuur betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die
plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt
gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.
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Art. 524. [§ 1. Op elke beslissing of elke verrichting gedaan ter uitvoering van een
beslissing van een genoteerde vennootschap, wordt voorafgaandelijk de procedure
toegepast die is vastgelegd in de §§ 2 en 3, wanneer ze verband houdt met:
1° betrekkingen van de genoteerde vennootschap met een vennootschap die daarmee
verbonden is, met uitzondering van haar dochtervennootschappen;
2° betrekkingen tussen een dochtervennootschap van de genoteerde vennootschap en
een vennootschap die met die dochtervennootschap verbonden is maar geen
dochtervennootschap is van de dochtervennootschap.
Met een genoteerde vennootschap wordt gelijkgesteld de vennootschap waarvan de
effecten toegelaten zijn tot een markt die gelegen is buiten de Europese Unie en door
de Koning erkend als gelijkwaardig voor de toepassing van dit artikel.
Dit artikel is niet van toepassing op:
1° de gebruikelijke beslissingen en verrichtingen die hebben plaatsgevonden onder
de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor
soortgelijke verrichtingen;
2° beslissingen en verrichtingen die minder dan één procent van het netto-actief van
de vennootschap vertegenwoordigen, zoals dat blijkt uit de geconsolideerde
jaarrekening.

§ 2. Alle beslissingen of verrichtingen, bepaald in § 1, moeten voorafgaandelijk
onderworpen worden aan de beoordeling van een comité van drie onafhankelijke
bestuurders. Dit comité wordt bijgestaan door één of meer onafhankelijke experts,
door het comité aangesteld. De expert wordt door de vennootschap vergoed.
Het comité omschrijft de aard van de beslissing of verrichting, beoordeelt het
bedrijfsmatige voor- of nadeel voor de vennootschap en voor haar aandeelhouders.
Het begroot de vermogensrechtelijke gevolgen ervan en stelt vast of de beslissing of
verrichting al dan niet van aard is de vennootschap een nadeel te berokkenen dat in
het licht van het beleid dat de vennootschap voert, kennelijk onrechtmatig is. Indien
het comité de beslissing of verrichting niet kennelijk onrechtmatig bevindt, doch
meent dat zij de vennootschap benadeelt, verduidelijkt het comité welke voordelen
de beslissing of verrichting in rekening brengt ter compensatie van de vermelde
nadelen.
Het comité brengt een schriftelijk gemotiveerd advies uit bij de raad van bestuur,
onder vermelding van elk van de voormelde beoordelingselementen.

§ 3. De raad van bestuur, na kennis te hebben genomen van het advies van het comité
bepaald in § 2, beraadslaagt over de voorgenomen beslissing of verrichting. In
voorkomend geval is artikel 523 van toepassing.
De raad van bestuur vermeldt in zijn notulen of de hiervoor omschreven procedure
werd nageleefd, en, in voorkomend geval, op welke gronden van het advies van het
comité wordt afgeweken.
De commissaris verleent een oordeel over de getrouwheid van de gegevens die vermeld
staan in het advies van het comité en in de notulen van de raad van bestuur. Dit
oordeel wordt aan de notulen van de raad van bestuur gehecht.
Het besluit van het comité, een uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur en
het oordeel van de commissaris worden afgedrukt in het jaarverslag.

§ 4. In de ondernemingen waar een ondernemingsraad werd ingesteld in uitvoering
van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, wordt
de benoeming van de kandidaten tot onafhankelijk bestuurder voorafgaand aan de
benoeming door de algemene vergadering, ter kennisgeving aan de ondernemingsraad
medege-deeld. Eenzelfde procedure is vereist bij hernieuwing van het mandaat.
De onafhankelijke bestuurders, in de zin van § 2, eerste lid, dienen op zijn minst te
voldoen aan volgende criteria:
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1° gedurende een tijdvak van twee jaar voorafgaand aan hun benoeming, noch in de
vennootschap, noch in een daarmee verbonden vennootschap of persoon zoals bepaald
in artikel 11, een mandaat of functie van bestuurder, zaakvoerder, lid van het
directiecomité, dagelijks bestuurder of kaderlid hebben uitgeoefend; deze voorwaarde
geldt niet voor de verlenging van het mandaat van onafhankelijk bestuurder;
2° geen echtgenoot of persoon met wie zij wettelijk samenwonen of bloed- of
aanverwanten tot de tweede graad hebben die in de vennootschap of in een daarmee
verbonden vennootschap of persoon zoals bepaald in   artikel 11, een mandaat van
bestuurder, zaakvoerder, lid van het directiecomité, dagelijks bestuurder of kaderlid
uitoefent; of een financieel belang heeft zoals bepaald in 3°;
3° a) geen maatschappelijke rechten bezitten die één tiende of meer vertegenwoordigen
van het kapitaal, van het maatschappelijk fonds of van een categorie aandelen van de
vennootschap;
b) indien zij maatschappelijke rechten bezitten die een quotum van minder dan 10 %
vertegenwoordigen:
- mogen die maatschappelijke rechten samen met de maatschappelijke rechten die in
dezelfde vennootschap worden aangehouden door vennootschappen waarover de
onafhankelijke bestuurder controle heeft, geen tiende bereiken van het kapitaal, van
het maatschappelijk fonds of van een categorie aandelen van de vennootschap;
of
- mogen de daden van beschikking over deze aandelen of de uitoefening van de daaraan
verbonden rechten niet onderworpen zijn aan overeenkomsten of aan eenzijdige
verbintenissen die de onafhankelijke bestuurder heeft aangegaan;
4° geen relatie onderhouden met een vennootschap die van aard is hun
onafhankelijkheid in het gedrang te brengen.
Het benoemingsbesluit maakt melding van de motieven op grond waarvan de
hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder wordt toegekend.
De Koning, alsook de statuten, kunnen in bijkomende of strengere criteria voorzien.

§ 5. Beslissingen en verrichtingen betreffende betrekkingen die een niet genoteerde
Belgische dochtervennootschap van een genoteerde Belgische vennootschap
onderhoudt met vennootschappen die met die genoteerde vennootschap verbonden
zijn, mogen eerst na toestemming van de moedervennootschap plaatsvinden. Voor
die toestemming geldt de procedure vermeld in de §§ 2 en 3. De §§ 6 en 7 alsook
artikel 529, tweede lid zijn van toepassing op de moedervennootschap.

§ 6. De vennootschap kan de nietigheid vorderen van beslissingen of verrichtingen
die hebben plaatsgevonden met overtreding van de in dit artikel bepaalde regels,
indien de wederpartij bij die beslissingen of verrichtingen van die overtreding op de
hoogte was of had moeten zijn.

§ 7. De genoteerde vennootschap vermeldt in haar jaarverslag de wezenlijke
beperkingen of lasten die de moedervennootschap haar tijdens het besproken jaar
heeft opgelegd, of waarvan zij de instandhouding heeft verlangd.]

[Art. 524ter. § 1. Indien een lid van het directiecomité een rechtstreeks of
onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een
beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt het de
andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Zijn verklaring, alsook
de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang moeten worden
opgenomen in de notulen van het directiecomité dat de beslissing moet nemen. Ingeval
de vennootschap een of meer commissarissen heeft benoemd, moet het betrokken lid
van het directiecomité tevens die commissarissen hiervan op de hoogte brengen.
Met het oog op de publicatie in het verslag bedoeld in artikel 95, of bij gebreke
daarvan in een stuk dat gelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd, omschrijft
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het directiecomité in haar notulen de aard van de in het eerste lid bedoelde beslissing
of verrichting en verantwoordt het genomen besluit. Ook de vermogensrechtelijke
gevolgen ervan voor de vennootschap moeten in de notulen worden vermeld.
Een afschrift van de notulen wordt tijdens zijn volgende vergadering aan de raad van
bestuur overgemaakt. In het verslag moeten de voornoemde notulen in hun geheel
worden opgenomen.
Het in artikel 143 bedoelde verslag van de commissarissen moet een afzonderlijke
omschrijving bevatten van de vermogensrechtelijke gevolgen voor de vennootschap
van de besluiten van het directiecomité, ten aanzien waarvan een strijdig belang in de
zin van het eerste lid bestaat.
Bij vennootschappen die een publiek beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan,
mag het in het eerste lid bedoelde lid van het directiecomité niet deelnemen aan de
beraadslagingen van het directiecomité over deze verrichtingen of beslissingen, noch
aan de stemming in dat verband.

§ 2. In afwijking van paragraaf 1 kan in de statuten worden bepaald dat het lid van het
directiecomité de raad van bestuur inlicht. Alleen deze keurt de beslissing of verrichting
goed en volgt daartoe in voorkomend geval de in artikel 523, § 1, omschreven
procedure.

§ 3. In alle gevallen is artikel 523, §§ 2 en 3, van toepassing.]
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- Algemene controlenormen

- Norm inzake de controle van het jaarverslag over de (geconsolideerde) jaarrekening

- Norm inzake de bevestigingen van de leiding van de entiteit

- Normen betreffende de opdracht van de bedrijfsrevisor bij de ondernemingsraad

- Normen inzake de certificatie van de geconsolideerde jaarrekening

- Normen inzake controle van inbreng in natura en quasi-inbreng

- Normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap

- Normen inzake de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van
handelsvennootschappen

- Normen inzake de controle bij het voorstel tot ontbinding van vennootschappen
met beperkte aansprakelijkheid





BIJLAGE 4

HUIDIGE AANBEVELINGEN VAN HET
INSTITUUT DER BEDRIJFSREVISOREN





BI
JL

AG
E 

4

233

HET COMMISSARISVERSLAG 2007

1. Beheer van de opdracht

- Aanvaarding van een controleopdracht door een bedrijfsrevisor
- Controleprogramma
- Werkdocumenten van de bedrijfsrevisor
- Kwaliteitsbeheersing van de controlewerkzaamheden

2. Methodologie van de controle

- Controlerisico
- Impact van de interne controle op de controlewerkzaamheden
- Controle in een omgeving waarin gebruik wordt gemaakt van geautomatiseerde

informatiesystemen
- Doelstelling van de controle van de jaarrekening
- Fraude en onwettige handelingen
- Uitvoering van een beperkt nazicht door de commissaris bij een tussentijdse

toestand
- Controle van een vennootschap in moeilijkheden

3. Technische aspecten

- Extern bewijskrachtig materiaal
- Gebruik van de werkzaamheden van een andere revisor
- Gebruik van het werk van een interne auditafdeling
- Gebruikmaken van de werkzaamheden van deskundigen
- Controle van de voorraadopname
- Analytisch onderzoek
- Steekproeven in de controle
- Controle van de boekhoudkundige ramingen

4. Specifieke aspecten van de controle

- Controle van de inlichtingen opgenomen in de toelichting
- Controle van de vormvereisten in verband met de vaststelling, de goedkeuring en

de bekendmaking van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening
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