BOBR Belgisch Overlegcentrum der Bedrijfsrevisoren Vzw
CBCR Centre Belge de Concertation des Reviseurs d’entreprises Asbl
Lambermontlaan 430 b 3 - B-1030 Brussel

“Audit Academy 2021”
Zoals ieder jaar organiseert het BOBR ook dit jaar een vormingsprogramma zowel voor de leden als voor
hun medewerkers.
De “Audit Academy” heeft tot doel de jonge medewerkers in te leiden in de praktische audit werkzaamheden
zodat ze sneller inzetbaar zijn. Tevens is dit seminarie een ideale opfrissing voor de ervaren auditor.
Aan de hand van werkprogramma’s worden de theorie en praktische voorbeelden besproken.

Data: 3, 4 en 5 november 2021
° Woensdag 3 november 2021
08.30

Onthaal met koffie

09.00-12.30

Praktische toepassing bij de controle van de belangrijkste beginselen van de
Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor NV's, SRL's en SC's (F.
Caluwaerts)

12.30

Lunch

13.30-17.00

Herinnering aan de voornaamste beginselen van het Belgisch boekhoudrecht en
uitwerking van enkele belangrijke adviezen van de CBN (L. Vandenabeele)

° Donderdag 4 november 2021
08.30

Onthaal met koffie

09.00-12.30

Geldmiddelen, financiering, investeringen en intercos (G. Cox)

12.30

Lunch

13.30-17.00

Aankoopcyclus (M. Verrue)

° Vrijdag 5 november 2021
08.30

Onthaal met koffie

09.00-12.30

Verkoopscyclus (M. Roef)

12.30

Lunch

13.30-17.00

Voorraden (M. Roef)

Erkend dienstverlener voor kmo-portefeuille: Opleiding.
Vlaams Gewest, nr: DV.O218261 : BOBR vzw BE 0451.933.490

Praktische informatie
De Audit Academy zal voor de Nederlandstalige deelnemers plaatsvinden in het Faculty Club,
Groot Begijnhof 14 te 3000 Leuven. Voor meer informatie kan u terecht op de website
https://www.facultyclub.be
Inschrijvingen kunnen gebeuren via onderstaand inschrijvingsformulier uiterlijk 22 oktober 2021. De
bijdrage voor leden en medewerkers van leden van het BOBR is vastgesteld op 250,00 € per dag, voor nietleden BOBR, 300,00 € per dag. Gelieve de bijdrage te storten op rekeningnummer 293-0307691-62 van het
BOBR.. Na betaling bezorgen wij u de factuur.
Tot 1 week voor aanvang van het seminarie is annuleren kosteloos. Wanneer de annulering - om eender
welke reden - gebeurt binnen 1 week voor de startdatum van de cursus is het inschrijvingsgeld verschuldigd.
Indien u verhinderd bent de cursus te volgen kan u zich, in plaats van te annuleren, wel kosteloos laten
vervangen door een collega.
Onze seminaries geven recht op uren permanente vorming voor het Instituut. Een attest wordt u samen
met de factuur bezorgd.
Indien uw kantoor het lidgeld nog niet betaald zou hebben, gelieve dan het bedrag zoals vermeld in
onderstaande tabel te storten op rekening nummer 293-0307691-62 van BOBR, met de vermelding ‘naam
kantoor, aantal bedrijfsrevisoren- lidgeld BOBR 2021’.
Zoals vorig jaar wordt het lidgeld niet per natuurlijke persoon geïnd maar per kantoor. En dit met een
degressief tarief. Er wordt van uitgegaan dat alle revisoren van het kantoor (zoals vermeld in het openbaar
register van het IBR) toetreden, behoudens diegene die ons schriftelijk melden dat zij niet wensen toe te
treden. Een kantoor met één revisor betaalt 176 €. Per bijkomende revisor wordt een korting van 5%
toegepast. Een tweede revisor betaalt slechts 152 €, een derde revisor slechts 144 € enz.… Concreet:
1 revisor
2 revisoren
3 revisoren
4 revisoren
5 revisoren

176,00 €
328,00 €
472,00 €
608,00 €
736,00 €

6 revisoren
7 revisoren
8 revisoren
9 revisoren
10 revisoren

856,00 €
968,00 €
1.072,00 €
1.168,00 €
1.256,00 €

11 revisoren
12 revisoren
13 revisoren
14 revisoren
15 revisoren

1.336,00 €
1.408,00 €
1.472,00 €
1.528,00 €
1.576,00 €

16 revisoren
17 revisoren
18 revisoren
19 revisoren
20 revisoren

1.616,00 €
1.648,00 €
1.672,00 €
1.688,00 €
1.696,00 €

Sinds 2016 werd de vzw uitgesloten van de BTW-regeling, zodat de lidgelden thans zonder BTW geïnd
worden. Gelieve dit bedrag over te maken op rekening BE51 2930 3076 9162 van BOBR.
Met confraternele groeten

Jan Smits
Ondervoorzitter

Michel De Wolf
Voorzitter

KMO-portefeuille aanvragen? Gebruik het erkenningsnummer van BOBR vzw DV.O218261. Betaal het nettobedrag via
de KMO-portefeuille. De opleidingen en workshops van het BOBR zijn vrijgesteld van BTW

