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NAT. Datum neerleqQinq Nr.

1 EUR
Blz. E. D. IVOL1 1

JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

IDENTIFICATIEGEGEVENS (op datum van neerlegging)

NAAM ANDA IN VEST

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Adres: ~Qy~~4N Nr ~

Postnummer 990 Gemeente SÇhQten

Land . Belgjë

Rechtspersonenregister (RPR) - Ondememingsrechtbank van Antwerpen, afdelln.g AntwQrpen

Internetadres1

Bus

Ondememingsnummer 1 BE 0475.004.743

DATUM 1 14 / 09 / 2018 1 van de neertegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van
bekendmaking van de opnchtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.

JAARREKENING JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)
goedgekeurd door de algemene vergadering van 1 27 / 05 / 2020

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van 01 / 01 / 2019 tot 24 / 10 / 2019

Vorig boekjaarvan 01 / 01 / 2018 tot 31 / 12 / 2018

De bedragen van het vorige boekjaar zijn ~ identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

Totaal aantal neergelegde bladen: Nummers van de secties van het standaardmode die niet werden neergelegd
omdat ze niet dienstig zijn: .1, 6.?..i, 6. 6.2,6~2.4,6.2.5,6.3.Z6.3.3,6.3.4, 6.3.5,6.3.6~6.4.1,6.4.2., ~

6.8, 6.12, 6.17, 6.18.2, 6.20, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14, 15, 16

Care Property Invest nv vertegenwoordigd
d or Willy Pintens

Gedelegeerd Bestuurder

.~ y In vest nv vertegenwoordigd
door Peter Van Heukelom
Gedelegeerd Bestuurder

1 Facultatieve vermelding.
2 Schrappen wat niet van toepassing is.
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1 Nr. 1 BE0475.004.743 IVOL2.1 1

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN
COMMISSARISSEN EN VERKLARING BETREFFENDE EEN

AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de
onderneming

JONKERS VALERIE
KEMPENLAAN 25, 2160 Wommelgem, België

CARE PROPERTY INVEST NV
Nr.: BE 0456.378.070
HORSTEBAAN 3, 2900 Schoten, België

Vertegenwoordigd door:

FILIP VAN ZEEBROECK
CORNELIS DE HERDTSTRAAT 16, 2640 Mortsel, België

Ernst & Young Bedrjfsrevisoren CVBA
Nr.: BE 0446.334.711
De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, België
Lidmaatschapsnr.: B00160

Vertegenwoordigd door:

CHRISTEL WEYMEERSCH
(BEDRIJFSREVISOR)
De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, België

Zaakvoerder
29/12/2017- 24/10/2019

Zaakvoerder
29/12/2017 - 24/10/2019

Commissaris
29/05/2019 - 27/05/2020

First- V0L2019 - 2/31



Nr. BE0475.004.743 1 VOL 2.2 1
VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe
gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale
beroepen.

De jaarrekening w~(~L / werd niet* geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de
commissaris is.

In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of
bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:

A. Het voeren van de boekhouding van de onderneming**,
B. Het opstellen van de jaarrekening**,
C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of
D. Het corrigeren van de jaarrekening.

Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten, kunnen
hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouder-fiscalist en
zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn opdracht.

Naam, voornamen, beroep en woonplaats Lidmaatschaps- Aard van denummer opdracht(A, B, C en/of D)

* Schrappen wat niet van toepassing is.
** Facultatieve vermelding.
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1 Nr. BE 0475.004.743 1 VOL 6.7.2

AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING OP DE DATUM VAN DE JAARAFSLUITING

zoals die blijkt uit de kennisgevingen die de onderneming heeft ontvangen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, artikel
631 §2 laatste lid en artikel 632 §2 laatste lid; de wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen,
artikel 14 vierde lid; en het koninklijk besluit van 21 augustus 2008 houdende nadere regels betreffende bepaalde multilaterale
handelsfaciliteiten, artikel 5.

Aangehouden maatschappelijke rechten
NAAM van de personen die maatschappelijke rechten van de onderneming

in eigendom hebben, met vermelding van het ADRES (van de Aantal stemrechten
maatschappelijke zetel, zo het een rechtspersoon betreft), en van het

ONDERNEMINGSNUMMER, zo het een onderneming naar Belgisch recht Aard Verbonden Nietverbondenbetreft aan effecten aan effecten

CARE PROPERTY IN VEST
8E 0456.378.070
HORS TEBAAN 3
2900 Schoten
België

G WONE AANDELEN 1.000 0 100,0
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8E 0475.004.743 VOL 6.9
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Nr. 1 BE 0475.004.743 1 VOL 6.18.1 1

VERKLARING BETREFFENDE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

INLICHTINGEN TE VERSTREKKEN DOOR ELKE ONDERNEMING DIE ONDERWORPEN IS AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

De onderneming heeft geen geconsolideerde jaarrekening en geconsolideerd jaarverslag opgesteld, omdat zij daarvan
vrijgesteld is om de volgende reden(en)

De onderneming is zelf dochteronderneming van een moederonderneming die een geconsolideerde jaarrekening, waarin haar
jaarrekening door consolidatie opgenomen is, opstelt en openbaar maakt

In voorkomend geval, motivering dat aan alle voorwaarden tot vrijstelling, opgenomen in artikel 113, §2 en §3 van het Wetboek
van vennootschappen, is voldaan

De moederonderneming stelt de geconsolideerde jaarrekening op en maakt deze openbaar.

Naam, volledig adres van de zetel en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ondernemingsnummer van de
moederonderneming die de geconsolideerde jaarrekening opstelt en openbaar maakt, op grond waarvan de vrijstelling is
verleend

Care Property In vest nv
BE 0456.378.070
Horstebaan 3, 2900 Schoten, België

INLICHTINGEN DIE MOETEN WORDEN VERSTREKT DOOR DE ONDERNEMING INDIEN ZIJ DOCHTERONDERNEMING OF
GEMEENSCHAPPELIJKE DOCHTERONDERNEMING IS

Naam, volledig adres van de zetel en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ondernemingsnummer van de
moederonderneming(en) en de aanduiding of deze moederonderneming(en) een geconsolideerde jaarrekening, waarin haar
jaarrekening door consolidatie opgenomen is, opstelt (opstellen) en openbaar maakt (maken)*:

1. Care Property Invest nv Consoliderende moederonderneming - Grootste
8E 0456.378.070 geheel
Horstebaan 3, 2900 Schoten, België

Indien de moederonderneming(en) (een) onderneming(en) naar buitenlands recht is (zijn), de plaats waar de hiervoor bedoelde
geconsolideerde jaarrekening verkrijgbaar is*:

* Wordt de jaarrekening van de onderneming op verschillende niveaus geconsolideerd, dan worden deze gegevens verstrekt, enerzijds voor het grootste geheel en

anderzijds voor het kleinste geheel van ondernemingen waarvan de onderneming als dochter deel uitmaakt en waarvoor een geconsolideerde jaarrekening wordt

opgesteld en openbaar gemaakt.
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E Nr. 1 BE0475.004.743 VOL 6.191

WAARDERINGSREGELS

SAMENVATTING VAN DE WAARDERINGSREGELS

1. Beginsel

De wasrderingsregels wnrden vastgesteld nvereenknmstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 30 januari 2001
tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.

Ten behoeve van het getrouwe beeld wordt in de volgende uitzonderingsgevallen afgeweken van de hij dit besluit bepaalde
waarderingaregels
Deze afwijkingen worden als volgt verantwoord
Deze afwijkingen beïnvloeden als volgt het vermogen, de financiële positie en het resultaat vôâr belasting van de onderneming

De waarderingsregels werden ten opzichte van het vorige boekjaar qua verwoording of toepassing [xxouuuoouc] [niet gewijzigd] ; zo ja,
dan heeft de wijziging betrekking op
en heeft een [positieve] [negatieve) invloed op het resultaat van het boekjaar v66r belaating ten belope van EDR.

De resultatenrekening [xzooucx) [wordt niet) op belangrijke wijze beïnvloed door opbrengsten en koeten die aan een vorig boekjaar
moeten worden toegerekend; zo ja, dan hebben deze betrekking op

De cijfers van het boekjaar zijn niet vergelijkbaar met die van het vorige boekjaar en wel om de volgende reden

[Voor de vergelijkbaarheid worden de cijfers van het vorige boekjaar op de volgende punten aangepast) [Voor de vergelijking van de
jaarrekeningen van beide boekj aren moet met volgende elementen rekening worden gehouden]

Bij gebrek aan objectieve beoordelingscriteria is de waardering van de voorzienbare risico’s, mogelijke verliezen en ontwaardingen
waarvan hierna sprake, onvermijdelijk aleatoir

Andere inlichtingen die noodzakelijk zijn opdat de jaarrekening een getrouw beeld zou geven van het vermogen, de financiële positie
en het resultaat van de onderneming

II. Bijzondere regels

De oprichtingskoateo
De oprichtingskoaten worden onmiddellijk ten laate genomen, behoudens volgende kosten die worden geactiveerd

Neretructureringskosten
Herstructureriogakoaten werden [geactiveerd) [niet geactiveerd) in de loop van het boekjaar; zo ja, dan wordt dit als volgt
verantwoord

Immateriële vaate activa
Net bedrag aan immateriële vaste activa omvat voor EUR kosten van onderzoek en ontwikkeling. De afschrijvioga
termijn voor deze koeten en voor de goodwill beloopt [meer) [niet meer) dan S jaar; indien meer dan S jaar wordt deze termijn als
verantwoord

Materiële vaste activa
In de loop van het boekjaar [,uu0000c) [werden geen) materiële vaste activa geherwaardeerd; zo ja, dan wordt deze herwaardering als
volgt verantwoord

Afschrijvingen geboekt tijdens het boekjaar

+ + + + +

+ + Methode + Baaia + Afschrijvingapercentagea +

+ Activa + L )lioeaire) + NO (niet- + + +

+ + D )degresaieve) + geherwaardeerde) + Hoofdaom + Bijkomende kosten +

+ + A (andere) + G(geherwaardeerde) + Min. - Max. + Min. - Max. +

+ + + + + +

+ + + + + +

+ 1. Oprichtiogskosteo + + + + +

+ + + + + +

+ 2. Immateriële vaste activa + + + + +

+ + + + + +

+ 3. Industriële, administratieve of + + + + +

+ commerciële gebouwen * + L + NO + 4.00 - 5.52 + 0.00 - 0.00 +

+ + L + NO + 5.00 - 5.00 + 100.00 - 100.00 +

+ + L + NG + 5.00 - 5.00 + 100.00 - 100.00 +

+ + + + + +

+ 4. Installaties, machines en + + + + +

+ uitrustiogeo * + + + + +

+ + + + + +

+ 5. Rolleod materieel * . . + + + + +

+ + + + + +

+ S. Kaotoormateriaal en meubilair * + + + + +

+ + + + +

+ 7. Andere matriële vaste activa * .+ + + + +

+ + + + + +

* Met inbegrip van de in leasing gehouden activa; deze worden in voorkomend geval op een afzonderlijke lijn vermeld.

Overschot aan toegepaste, fiscaal aftrekbare, versnelde afschrijvingen ten opzichte van de economisch verantwoorde afschrijvingen
- bedrag voor het boekjaar EUR.
- gecummuleerd bedrag voor de vaste activa verworven vanaf het boekjaar dat na 31 december 1983 begint EUR.

Financiële vaste activa
In de loop van het boekjaar )xzuouucx] [werden geen) deelnemingen geherwaardeerd; zo ja, dan wordt deze herwaardering als volgt
verantwoord

Voorraden
Voorraden worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde berekend volgens de (te vermelden) methode van de gewogen
gemiddelde prijzen, Fifo, Lifo, individualisering van de prijs van elk bestanddeel of tegen de lagere marktwaarde

1. Grond- en hulpstoffen
2. goederen in bewerking - gereed product
3. Handelsgoedereo
4. Onroerende goederen bestemd voor verkoop

Producten
- De vervaardigingsprijs van de producten [omvat) [omvat niet] de onrechtstreekae productiekoaten.
- De vervaardigingsprijs van de producten waarvan de poductie meer dan één jaar beslaat, [omvat) [omvat geen] financiële kosten
verbonden aan de kapitalen ontleend om de productie ervan te financieren.
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Bij het einde van het hnekjaar bedraagt de marktwaarde van de tntale voorraden ongeveer % meer dan hun boekwaarde.
(deze inlichting is slechte vereist zo het verschil belangrijk is(

Bestellingen in uitvoering
Bestellingen in uitvoering worden geherwaardeerd (tegen vervaardigingeprije] [tegen vervaardigingsprije, verhoogd met een gedeelte
van het resultaat naar gelang van de vordering der werken]

Schulden
De paeeiva buuuuuuuc] [bevatten geen] schulden op lange termijn, zonder rente of met een abnormale lage rente; zo ja, dan wordt op
deze schulden [een] (geen) disconto toegepast dat wordt geactiveerd.

Vreemde valuta
De omrekening in BUI? van tegoeden, schulden en verbintenissen in vreemde valuta gebeurt op volgende grondslagen
De resultaten uit de omrekening van de vreemde valuta zijn als volgt in de jaarrekening verwerkt

t,eaeingovereenkometen
Wat de niet-geactiveerde gebruikerechten uit leaeingovereenlcomsten betreft (artikel 102, §1 van het koninklijk besluit van
30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.], beliepen de vergoedingen en huurgelden die betrekking hebben
op het boekjaar voor leasing van onroerende goederen : BUI?.
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ANDA INVEST bvba

Horstebaan 3, 2900 Schoten

Ondernemingsnummer 0475.004.743

RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen

JAARVERSLAG VAN HET COLLEGE VAN ZAAKVOERDERS

Geachte aandeelhouders,

Wij hebben het genoegen U, in overeenstemming de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen,
verslag uit te brengen over de uitoefening van ons mandaat met betrekking tot het boekjaar van 1januari
2019 tot en met 24 oktober 2019 en leggen u hierbij de jaarrekening voor ter goedkeuring.

Op 24 oktober 2019 heeft Care Property Invest nv de dochtervennootschap Anda Invest nv opgeslorpt in
het kader van een geruisloze fusie nadat ze 100% van de aandelen van de laatst genoemde vennootschap
verworven had. De publicatie verscheen in het Belgisch Staatsbiad op 26 november 2019 (zie ook
www.carepropertyinvest.be/investeren/fusievoorstellen/). De cijfers hieronder vermeld hebben
betrekking op de situatie voor fusie. Ook om die reden zal de Algemene Vergadering niet op statutaire
datum plaatsvinden, maar wel op datum van de Algemene Vergadering van Care Property Invest NV, op 27
mei 2020.

1. Commentaar hij de jaarrekening

24 oktober 2019 31 december 2018

Omzet 957.813,26 € 1.146.707,61 €

Bedrijfsopbrengsten 45.643,7 € 60.947,77 €

Niet recurrente bedrijfsopbrengsten 0,00 € 0,00 €

Bedrijfskosten -438.484,95 € -570.528,65 €

Recurrente financiële opbrengsten 252.68 € 576,29 €

Niet recurrente financiële opbrengsten 0.00 € 0.00 €

Recurrente financiële kosten -60.060,04 € -85.194,96 €

Resultaat boekjaar voor belastingen 505.164,65€ 552.508,06 €

Belastingen op het resultaat -1.768.785,38 € -163.858,93 €

Resultaat van het boekjaar -1.263.620,73 € 388.649,13 €

Uit de jaarrekening per 24 oktober 2019 blijkt een balanstotaal van 3.473.438,25 EUR en een verlies van
1.263.620,73 EUR.

Wij stellen aan de Algemene Vergadering voor het resultaat van het boekjaar van -1.263.620,73 EUB als
volgt te bestemmen:

Overgedragen winst vorig boekjaar 1.465.132,56 EUR



• Te bestemmen verlies van het boekjaar - 1.263.620J3 EUF{
• Overgedragen winst 201.511,83 EUR

Dit voorstel tot resultaatverwerking is in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en met de
inhoud der statuten betreffende dit punt.

De boekhouding wordt gevoerd en de jaarrekening per 24 oktober 2019 werd opgesteld in
overeenstemming met de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften en bepalingen ter zake.

De in deze jaarrekening toegepaste waarderingsnormen stemmen overeen enerzijds met de algemeen
wettelijke en administratieve bepalingen en anderzijds met de door de zaakvoerders goedgekeurde tekst
der waarderingsregels.

De opstelling van de jaarrekening gebeurde op consistente wijze ten opzichte van de opstelling der
jaarrekening in de vorige boekjaren.

2. Overige meldingen

• De zaakvoerders melden dat er na balansdatum geen belangrijke gebeurtenissen hebben
plaatsgevonden die een invloed hebben op het vermogen en de resultaten van de onderneming.

• Wij delen u graag mede dat er op dit ogenblik geen weet is van mogelijke risico’s en/of
onzekerheden die een invloed kunnen hebben op de ontwikkeling, de positie en de resultaten van
de vennootschap.

• Er zijn geen bijzonderheden te melden betreffende milieu aangelegenheden.

• Er hebben zich tijdens het boekjaar geen omstandigheden voorgedaan die de ontwikkeling van
de vennootschap aanmerkelijk zouden kunnen beïnvloeden.

• De vennootschap is niet betrokken bij werkzaamheden op gebied van onderzoek en
ontwikkeling.

• De vennootschap heeft geen bijkantoren opgericht, noch in België noch in het buitenland.

• Er werden geen kapitaalverhogingen uitgevoerd binnen het kader van toegestaan kapitaal.

• De vennootschap is niet overgegaan tot inkoop of behoud van eigen aandelen.

• Er werden geen vergoedingen verstrekt aan de personen met wie de commissaris beroepshalve
in samenwerkingsverband staat, voor het afgelopen boekjaar.

• De onderneming bezit geen afgeleide financiële instrumenten, dewelke van betekenis zijn voor
de beoordeling van haar activa, passiva, financiële positie en resultaat.

3. Slotbemerkingen

Wij verzoeken u kwijting te verlenen aan de zaakvoerders en de commissaris voor de aansprakelijkheid
opgelopen in de officiële uitoefening van hun mandaat.

Wij menen u hierbij een duidelijk beeld gegeven te hebben over de uitoefening van ons mandaat tijdens
het afgelopen boekjaar, en danken de aandeelhouders voor het gegeven vertrouwen.



Opgemaakt te Schoten, 15 januari 2020.

Care Pr perty Invest NV

vertegenwoordigd door

Willy Pintens

Gedelegeerd Bestuurder

Property Invest

vertegenwoordigd door

Peter Van Heukelom

Gedelegeerd Bestuurder
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Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van Anda Invest 
bv over het boekjaar afgesloten op 24 oktober 2019 

 

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij u verslag uit in het kader van ons 
mandaat van commissaris van Anda Invest bv (de “Vennootschap”). Dit verslag omvat ons oordeel 
over de balans op 24 oktober 2019, over de resultatenrekening van het boekjaar van 9 maanden en 
24 dagen afgesloten op 24 oktober 2019, en over de toelichting (alle stukken gezamenlijk de 
“Jaarrekening”) en omvat tevens ons verslag betreffende overige door wet- en regelgeving gestelde 
eisen. Deze verslagen zijn één en ondeelbaar. 

Wij werden als commissaris benoemd door de algemene vergadering op 29 mei 2019, overeenkomstig 
het voorstel van het bestuursorgaan. Ons mandaat loopt af op de datum van de algemene vergadering 
die zal beraadslagen over de Jaarrekening afgesloten op 31 december 2021. We hebben de wettelijke 
controle van de Jaarrekening van de Vennootschap voor één boekjaar uitgevoerd. 

Verslag over de controle van de Jaarrekening 

Oordeel zonder voorbehoud 

Wij hebben de wettelijke controle uitgevoerd van 
de Jaarrekening van Anda Invest bv, die de 
balans op 24 oktober 2019 omvat, alsook de 
resultatenrekening van het boekjaar afgesloten 
op die datum en de toelichting, met een 
balanstotaal van € 3.473.438,25 en waarvan de 
resultatenrekening afsluit met een verlies van 
het boekjaar van € 1.263.620,73.  

Naar ons oordeel geeft de Jaarrekening een 
getrouw beeld van het vermogen en van de 
financiële toestand van de Vennootschap per 
24 oktober 2019, alsook van haar resultaten 
over het boekjaar dat op die datum is afgesloten, 
in overeenstemming met het in België van 
toepassing zijnde boekhoudkundig 
referentiestelsel. 

Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud 

We hebben onze controle uitgevoerd in 
overeenstemming met de International Standards 
on Auditing (“ISAs”). Onze 
verantwoordelijkheden uit hoofde van die 
standaarden zijn nader beschreven in het 
gedeelte “Onze verantwoordelijkheden voor de 
controle van de Jaarrekening” van ons verslag. 

Wij hebben alle deontologische vereisten die 
relevant zijn voor de controle van de 
Jaarrekening in België nageleefd, met inbegrip 
van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.  

Wij hebben van het bestuursorgaan en van de 
aangestelden van de Vennootschap de voor onze 
controle vereiste ophelderingen en inlichtingen 
verkregen. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen 
controle-informatie voldoende en geschikt is als 
basis voor ons oordeel. 

Verantwoordelijkheden van het 
bestuursorgaan voor het opstellen van de 
Jaarrekening 

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het 
opstellen van de Jaarrekening die een getrouw 
beeld geeft in overeenstemming met het in België 
van toepassing zijnde boekhoudkundige 
referentiestelsel en met de in België van 
toepassing zijnde wettelijke en reglementaire 
voorschriften, alsook voor een systeem van 
interne beheersing die het bestuursorgaan 
noodzakelijk acht voor het opstellen van de 
Jaarrekening die geen afwijking van materieel 
belang bevat die het gevolg is van fraude of van 
fouten.
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In het kader van de opstelling van de 
Jaarrekening is het bestuursorgaan 
verantwoordelijk voor het inschatten van de 
mogelijkheid van de Vennootschap om haar 
continuïteit te handhaven, het toelichten, indien 
van toepassing, van aangelegenheden die met 
continuïteit verband houden en het gebruiken van 
de continuïteitsveronderstelling tenzij het 
bestuursorgaan het voornemen heeft om de 
Vennootschap te vereffenen of om de 
bedrijfsactiviteiten stop te zetten of geen 
realistisch alternatief heeft dan dit te doen. 

Onze verantwoordelijkheden voor de 
controle over de Jaarrekening 

Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een 
redelijke mate van zekerheid over de vraag of de 
Jaarrekening als geheel geen afwijking van 
materieel belang bevat die het gevolg is van 
fraude of van fouten en het uitbrengen van een 
commissarisverslag waarin ons oordeel is 
opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is 
een hoog niveau van zekerheid, maar is geen 
garantie dat een controle die overeenkomstig de 
ISAs is uitgevoerd altijd een afwijking van 
materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. 
Afwijkingen kunnen zich voordoen als gevolg van 
fraude of fouten en worden als van materieel 
belang beschouwd indien redelijkerwijs kan 
worden verwacht dat zij, individueel of 
gezamenlijk, de economische beslissingen 
genomen door gebruikers op basis van de 
Jaarrekening, beïnvloeden. 

Als deel van een controle uitgevoerd 
overeenkomstig de ISAs, passen wij 
professionele oordeelsvorming toe en handhaven 
wij een professioneel-kritische instelling 
gedurende de controle. We voeren tevens de 
volgende werkzaamheden uit: 

• het identificeren en inschatten van de risico’s 
dat de Jaarrekening een afwijking van 
materieel belang bevat die het gevolg is van 
fraude of fouten, het bepalen en uitvoeren 
van controlewerkzaamheden die op deze 
risico’s inspelen en het verkrijgen van 
controle-informatie die voldoende en 
geschikt is als basis voor ons oordeel. Het 
risico van het niet detecteren van een van 

materieel belang zijnde afwijking is groter 
indien die afwijking het gevolg is van fraude 
dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat 
bij fraude sprake kan zijn van 
samenspanning, valsheid in geschrifte, het 
opzettelijk nalaten om transacties vast te 
leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen 
van zaken of het doorbreken van het systeem 
van interne beheersing; 

• het verkrijgen van inzicht in het systeem van 
interne beheersing dat relevant is voor de 
controle, met als doel 
controlewerkzaamheden op te zetten die in 
de gegeven omstandigheden geschikt zijn 
maar die niet zijn gericht op het geven van 
een oordeel over de effectiviteit van het 
systeem van interne beheersing van de 
Vennootschap; 

• het evalueren van de geschiktheid van de 
gehanteerde grondslagen voor financiële 
verslaggeving en het evalueren van de 
redelijkheid van de door het bestuursorgaan 
gemaakte schattingen en van de daarop 
betrekking hebbende toelichtingen; 

• het concluderen van de aanvaardbaarheid 
van de door het bestuursorgaan gehanteerde 
continuïteitsveronderstelling, en op basis van 
de verkregen controle-informatie, 
concluderen of er een onzekerheid van 
materieel belang bestaat met betrekking tot 
gebeurtenissen of omstandigheden die 
significante twijfel kunnen doen ontstaan 
over de mogelijkheid van de Vennootschap 
om de continuïteit te handhaven. Als we 
besluiten dat er sprake is van een 
onzekerheid van materieel belang, zijn wij 
ertoe gehouden om de aandacht in ons 
commissarisverslag te vestigen op de daarop 
betrekking hebbende toelichtingen in de 
Jaarrekening of, indien deze toelichtingen 
inadequaat zijn, om ons oordeel aan te 
passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de 
controle-informatie die verkregen is tot op de 
datum van ons commissarisverslag. 
Toekomstige gebeurtenissen of 
omstandigheden kunnen er echter toe leiden 
dat de continuïteit van de Vennootschap niet 
langer gehandhaafd kan worden; 
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• het evalueren van de algehele presentatie, 
structuur en inhoud van de Jaarrekening, en 
of deze Jaarrekening de onderliggende 
transacties en gebeurtenissen weergeeft op 
een wijze die leidt tot een getrouw beeld. 

Wij communiceren met het bestuursorgaan, 
onder andere over de geplande reikwijdte en 
timing van de controle en over de significante 
controlebevindingen, waaronder eventuele 
significante tekortkomingen in de interne 
beheersing die we identificeren gedurende onze 
controle.

Verslag betreffende de overige door wet- en regelgeving gestelde eisen 

Verantwoordelijkheden van het 
bestuursorgaan  

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het 
opstellen en de inhoud van het jaarverslag, voor 
het naleven van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke voorschriften die van 
toepassing zijn op het voeren van de 
boekhouding, alsook voor het naleven van het 
Wetboek van vennootschappen en verengingen 
en van de statuten van de Vennootschap. 

Verantwoordelijkheden van de 
commissaris  

In het kader van ons mandaat en overeenkomstig 
de Belgische bijkomende norm (Herzien) bij de in 
België van toepassing zijnde ISAs, is het onze 
verantwoordelijkheid om, in alle van materieel 
belang zijnde opzichten, het jaarverslag over de 
Jaarrekening, alsook de naleving van bepaalde 
verplichtingen uit het Wetboek van 
vennootschappen en verenigingen en de statuten 
te verifiëren, alsook verslag over deze 
aangelegenheden uit te brengen. 

Aspecten betreffende het jaarverslag over 
de Jaarrekening 

Naar ons oordeel, na het uitvoeren van specifieke 
werkzaamheden op het jaarverslag over de 
Jaarrekening, stemt dit jaarverslag over de 
Jaarrekening overeen met de Jaarrekening voor 
hetzelfde boekjaar, enerzijds, en is dit jaarverslag 
over de Jaarrekening opgesteld overeenkomstig 
artikels 3:5 en 3:6 van het Wetboek van 
vennootschappen en verenginingen, anderzijds. 

In de context van onze controle van de 
Jaarrekening, zijn wij tevens verantwoordelijk 

voor het overwegen, op basis van de kennis 
verkregen in de controle, of het jaarverslag over 
de Jaarrekening een afwijking van materieel 
belang bevat, hetzij informatie die onjuist 
vermeld is of anderszins misleidend is. In het licht 
van de werkzaamheden die wij hebben 
uitgevoerd, hebben wij geen afwijking van 
materieel belang te melden. Verder drukken wij 
geen enkele mate van zekerheid uit over het 
jaarverslag. 

Vermeldingen betreffende de 
onafhankelijkheid 

Ons bedrijfsrevisorenkantoor en ons netwerk 
hebben geen opdrachten verricht die 
onverenigbaar zijn met de wettelijke controle van 
de Jaarrekening en zijn in de loop van ons 
mandaat onafhankelijk gebleven tegenover de 
Vennootschap.  

Er werden geen bijkomende opdrachten die 
verenigbaar zijn met de wettelijke controle van 
de Jaarrekening bedoeld in artikel 3:65 van het 
Wetboek van vennootschappen en verenigingen 
en waarvoor honoraria verschuldigd zijn, 
verricht. 

Andere vermeldingen 

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

• De resultaatverwerking, die aan de algemene 
vergadering wordt voorgesteld, stemt 
overeen met de wettelijke en statutaire 
bepalingen. 
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• Wij hebben geen kennis van verrichtingen of 
beslissingen die in overtreding met de 
statuten of het Wetboek van 
vennootschappen en verenigingen zijn 
gedaan of genomen en die in ons verslag 
zouden moeten vermeld worden. 

 

Brussel, 16 januari 2020  

 
Ernst & Young Bedrijfsrevisoren cv 
Commissaris 
Vertegenwoordigd door 

 

 

Christel Weymeersch* 
Vennoot 
* Handelend in naam van een bv 

20CW0072 

Vertegenwoordigd door
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