DE BEDRIJFSREVISOR: EEN
BEVOORRECHTE PARTNER
VOOR DE ACTOREN VAN
DE PUBLIEKE EN NONPROFITSECTOR

Als onafhankelijk deskundige zal de
bedrijfsrevisor uw onbetwistbare partner
blijken te zijn bij het waarborgen van de
betrouwbaarheid en transparantie van de
financiële overzichten van uw publieke of
non-profitentiteit.
Door middel van een verscheidenheid van
klantgerichte diensten zal de bedrijfsrevisor
u bijstaan bij het verbeteren van de prestaties,
het beheren of controleren van uw organisatie,
rekening houdend met de bijzonderheden van
de sector.
Meer dan een kwaliteitswaarborg is de
bedrijfsrevisor uw vertrouwenspartner met
wiens hulp uw organisatie kan inspelen op
de mogelijkheden die zich voordoen.

De actoren van de publieke en non-profitsector zijn essentieel en vervullen een
centrale rol inzake de goede werking van de maatschappelijke organisaties
en van de economie van het land, alsook inzake de bescherming van het
algemeen belang.

BEHOEFTE AAN TRANSPARANTE
EN EFFICIËNTE OVERHEIDSFINANCIËN
Geconfronteerd met meerdere multi-disciplinaire uitdagingen evolueren de actoren van de
publieke sector, de verenigingen en de stichtingen in een complexe en steeds veranderende
wereld.
De aandacht en de strengere eisen van fondsenverschaffers, van de overheid of van
belastingplichtigen vereisen het opstellen van steeds meer nauwkeurige en transparante
financiële of andere informatie met het oog op het behoud van een vertrouwensrelatie.
Daarnaast is de kosteneffectiviteit het doorslaggevend criterium in het beheer van dergelijke
instellingen geworden.

DE BEDRIJFSREVISOR, EEN ONAFHANKELIJKE
PARTNER TEN DIENSTE VAN UW ORGANISATIE
Het is bij het nastreven van deze doelstellingen dat de bedrijfsrevisor, onafhankelijke en
onpartijdige deskundige, onderworpen aan strenge ethische normen, een bevoorrechte
partner zal blijken te zijn voor het waarborgen van de financiële geloofwaardigheid van uw
organisatie en het verhogen van de efficiëntie en het rendement via een kwalitatief hoogwaardige gepersonaliseerde dienstverlening met betrekking tot complexe economische,

“De kwaliteit van de jaarrekening is duidelijk
hoger bij entiteiten die een bedrijfsrevisor
hebben aangesteld.”
(MvT, Parl. St. Vlaams Parlement. 2018-19, nr. 1820-1, p. 73)

financiële en boekhoudrechtelijke materies. De bedrijfsrevisor is ook bevoegd voor verschillende
boekhoudkundige referentiestelsels met betrekking tot de publieke en non-profitsector, zoals
die van ziekenhuizen, universiteiten, ziekenfondsen, enz.
De multidisciplinaire bijstandsverlening van de bedrijfsrevisor bestaat uit verschillende soorten
opdrachten.
Ten eerste zijn er de wettelijke opdrachten. Deze opdrachten zijn meer bepaald verplicht voor grote
verenigingen, stichtingen en vennootschappen, maar worden ook op vrijwillige basis uitgevoerd.
Zij bestaan voornamelijk uit de controle van de jaarrekening met betrekking tot de getrouwheid
en volledigheid ervan, om zo het risico op fouten of fraude aanzienlijk te vermijden en bij te dragen tot duidelijke en betrouwbare financiële informatie in overeenstemming met de wet.

OP MAAT GESNEDEN OPDRACHTEN
Het is ook mogelijk om een beroep te doen op een bedrijfsrevisor voor op maat gesneden contractuele opdrachten. Deze opdrachten kunnen uiteenlopende vormen aannemen zoals het
verstrekken van technisch advies en diensten inzake fiscaliteit, recht, boekhoudbeheer, deugdelijk bestuur, technologie en digitalisering, milieuaangelegenheden, enz.
Deze volledig klantgerichte opdrachten spelen in op de specifieke bekommernissen van de leiding die derhalve door de bedrijfsrevisor wordt bijgestaan en begeleid bij het opzetten en opvolgen van diverse projecten.

Het gaat bijvoorbeeld om het opzetten van een interne auditafdeling, het uitvoeren van aanbestedingsprocedures in overeenstemming met de wetgeving op de overheidsopdrachten, risico
beheersing of bijstand in het kader van de procedure van informatieoverdracht aan fondsen
verschaffers, en meer in het algemeen, om een performantie-audit, een organisatie-audit, enz.

EEN WINSTGEVEND PARTNERSCHAP
De bedrijfsrevisor biedt u een objectieve ondersteuning en de mogelijkheid om beter te doen
met minder hulpmiddelen aan de hand van innovatieve oplossingen op maat. De organisaties
kunnen hierdoor efficiënter en beter werken zodat er besparingen mogelijk zijn en de kans op
onaangename budgettaire verrassingen wordt verkleind.
Door het hanteren van een erkende werkmethode, gebaseerd op de ISA’s (International Standards on Auditing), en door het strikt professioneel gedrag en de integriteit van de bedrijfsrevisor wordt de door uw organisatie opgestelde informatie geloofwaardig en wordt het vertrouwen
van de stakeholders versterkt. Zo kunnen deze laatste met kennis van zaken een oordeel vormen, beslissingen nemen en maatregelen treffen.
Bovendien helpt de bedrijfsrevisor u bij het overwinnen van uw uitdagingen en het bereiken
van uw doelstellingen en biedt hij u de mogelijkheid om u te focussen op de uitvoering van uw
ware opdracht.

EEN KWALITEITSWAARBORG
Het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren ziet toe op de naleving van de wettelijke,
reglementaire en normatieve regels van toepassing op het beroep. Daarnaast werken de
bedrijfsrevisoren efficiënt en complementair samen met het Rekenhof en met andere controleactoren in het kader van de single audit (één enkel auditmodel voor een overheid) bij organisaties
uit de publieke sector in Vlaanderen.

Tot slot biedt het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) het hele jaar door
opleidingen aan de bedrijfsrevisoren en aan alle actoren van de publieke en non-profitsector
aan om hen voldoende informatie te verstrekken en op de hoogte te houden van de actualiteit en van nieuwe wetgevingen en audittechnieken. Om een hoge mate van deskundigheid
te handhaven, is de permanente vorming één van de verplichtingen van de bedrijfsrevisor,
naast de naleving van de beroepsethiek en de kwaliteitscontrole van zijn werkzaamheden.
Het inschakelen van een bedrijfsrevisor voor het uitvoeren van wettelijke opdrachten op vrijwillige basis of op maat gesneden contractuele opdrachten houdt in dat men zich verbindt
in een partnerschap gericht op vertrouwen. Beste gok voor de entiteiten uit de publieke en
non-profitsector!

In 2012 heeft de studie
”De rol van de bedrijfsrevisor in
bedrijven die niet verplicht zijn
een bedrijfsrevisor aan te stellen”,
uitgevoerd door de UCL en de
HUB, duidelijk aangetoond dat het
merendeel van de bestuurders die
vrijwillig een bedrijfsrevisor hadden
benoemd, hun grote tevredenheid
hadden geuit over de dienstverlening
van de bedrijfsrevisor en overtuigd
waren van de opgeleverde concrete
voordelen.
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Meer weten over wat bedrijfsrevisoren voor u kunnen betekenen? Kijk op

