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VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE

VENNOOTSCHAP ABO.GROUP ENVIRONMENT NV OVER HET BOEKJAAR

AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2OI4

Overeenkomstig de wettetijke bepatingen, brengen wij u verstag uit in het kader van ons

mandaat van commissaris. Dit verstag omvat ons oordeel over de geconsolideerde

jaarrekening en tevens de vereiste bijkomende verklaring. De geconsolideerde jaarrekening

omvat de geconsolideerde batans op 31 december 2014, het geconsotideerd totaaI resuttaat,

het geconsotideerd overzicht van wijzigingen in het eigen vermogen en de geconsotideerde

kasstroomtabel voor het boekjaar afgestoten op 31 december 2014 evenats een toetichting.

Verslag over de geconsolideerde jaarrekening - oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben de controte uitgevoerd van de geconsotideerde jaarrekening van de vennootschap

ABO-Group Environment NV over het boekjaar afgestoten op 31 december 2014 opgesteld op

basis van de tnternationol Finoncial Reporting Standards zoats goedgekeurd door de Europese

Unie, met een geconsotideerd batanstotaat van 30.679 kEUR en waarvan de geconsotideerde

resuttatenrekening afstuit met een winst van het boekjaar van 199 kEUR.

Verantwoordelíjkheid van het bestuursorgoan voor het opstellen van de geconsolideerde

jaarrekening

Het bestuursorgaan is verantwoordetijk voor het opstelten van de geconsotideerde

jaarrekening die een getrouw beetd geeft in overeenstemming met de lnternational Fínancial

Reporting Standards, atsook voor het imptementeren van de interne beheersing die het

bestuursorgaan noodzaketijk acht voor het opstetten van de geconsolideerde jaarrekening die
geen afwijking van materieet belang bevat, die gevolg is van fraude of van fouten.

Verantwoordelijkheìd von de commissaris

Het is onze verantwoordetijkheid een oordeel over deze geconsolideerde jaarrekening tot
uitdrukking te brengen op basis van onze controte. Wij hebben onze controte volgens de

internationale controlestandaarden (l5A's) uitgevoerd. Die standaarden vereisen dat wij aan

de deontotogische vereisten voldoen alsook de controte plannen en uitvoeren teneinde een

redetijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de geconsotideerde jaarrekening geen

afwijkingen van materieel betang bevat.

Een controte omvat werkzaamheden ter verkrijging van controte-informatie over de in de

geconsotideerde jaarrekening opgenomen bedragen en toetichtingen. De gesetecteerde

werkzaamheden zijn afhanketijk van de beoordeting door de commissaris, met inbegripvan , /
diens inschatting van de risico's van een afwijking van materieel belang in de geconsotideer{çrf

jaarrekening ats gevotg van fraude of van fouten. W.
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Bij het maken van die risico-inschatting neemt de commissaris de interne beheersing van de

entiteit in aanmerking die relevant is voor het opstetten van de geconsotideerde jaarrekening,

die een getrouw beetd geeft, teneinde controtewerkzaamheden op te zetten die in 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. Een controte omvat

tevens een evaluatie van de geschiktheid van de gehanteerde grondstagen voor financiële

verstaggeving, de redetijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen,
atsmede de presentatie van de geconsotideerde jaarrekening ats geheel.

Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestetden van de entiteit de voor onze

controle vereiste ophetderingen en intichtingen verkregen.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie votdoende en geschikt is

om daarop ons oordeet te baseren.

Oordeel zonder voorbehoud

Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap ABO-Group

Environment NV per 31 december 2014 een getrouw beetd van het vermogen en van de

financiëte toestand van het geconsolideerd geheel atsook van haar geconsotideerde resuttaten

en van haar geconsolideerde kasstromen voor het boekjaar dat op die datum is afgestoten, in

overeenstemming met de lnternational Financial Reporting Stondords zoals goedgekeurd door

de Europese Unie.

Benodrukking van een bepaalde aangelegenheid

Zonder afbreuk te doen aan bovenvermetd tot uitdrukking gebracht oordeet, vestigen wij de

aandacht op de toelichting nummer 25 bij de geconsotideerde jaarrekening inzake mogetijke

verptichtingen die een omschrijving bevat van de onzekerheden omtrent twee lopende

gerechtetijke geschitten waarbij de vennootschap momenteeI in een beroepsprocedure vervat

zil.

Verslag betreffende overige door wet- en regelgeving gestelde eisen

Het bestuursorgaan is verantwoordetijk voor het opstetlen en de inhoud van het jaarverslag

over de geconsolideerde jaarrekening.

ln het kader van ons mandaat en overeenkomstig de Belgische bijkomende norm bij de in

Betgië van toepassing zijnde internationale auditstandaarden (lSA's), is het onze

verantwoordetijkheid om, in atte van materieel belang zijnde opzichten de nateving van

bepaatde wettetijke en regtementaire verptichtingen na te gaan. Op grond hiervan doen wij
de volgende bijkomende verktaring die niet van aard is om de draagwijdte van ons oordeel

over de geconsotideerde jaarrekening te wijzigen:
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Het jaarverstag over de geconsotideerde jaarrekening behandett de door de wet vereiste

intichtingen, stemt overeen met de geconsolideerde jaarrekening en bevat geen van

materieel betang zijnde inconsistenties ten aanzien van de informatie waarover wij
beschikken in het kader van ons mandaat.
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