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VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR  
GERICHT AAN DE GEMEENTERAAD  

BETREFFENDE HET AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF “ETIZ” 
M.B.T. BEOORDELING VAN FINANCIËLE OVERZICHTEN 

OVER HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2019 
 

 
 
Wij hebben de beoordeling van de financiële overzichten van ETIZ AG uitgevoerd, voor 

de periode afgesloten op 31 december 2019, opgesteld in overeenstemming met het in 

België van toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving, met een balanstotaal 

van € 28.152.981,75 en waarvan de resultatenrekening afsluit met een winst van € 

850.345,59. 

Onze opdracht bestaat uit een beperkt onderzoek van de financiële overzichten van ETIZ 

AG. 

 

 

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en de getrouwe weergave van 

deze financiële overzichten in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde 

stelsel inzake financiële verslaggeving.  

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie over de financiële overzichten te 

formuleren op basis van de door ons uitgevoerde beoordeling. 

We hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de norm met betrekking tot de 

contractuele controle van KMO’s en kleine vzw’s en stichtingen en de gedeelde wettelijk 

voorbehouden opdrachten bij KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen. 

Een beoordeling van financiële overzichten bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in 

hoofdzaak bij de voor financiën en administratieve verantwoordelijke personen, alsmede 

uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte 

van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een 

redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te 

verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die 

naar aanleiding van een controle mogelijk worden onderkend. 
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Gebaseerd op de door ons uitgevoerde beoordeling, overeenkomstig de bepalingen van 

de norm met betrekking tot de contractuele controle van KMO’s en kleine (i)vzw’s en 

stichtingen en de gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten bij KMO’s en kleine (i)vzw’s 

en stichtingen, hebben we geen elementen geïdentificeerd die belangrijke aanpassingen 

van de in bijlage gevoegde financiële overzichten met zich meebrengen, opgesteld in 

overeenstemming met het in België van toepassing zijnde stelsel inzake financiële 

verslaggeving. 

 

 

 

 

 

Roeselare,  

 

 

 

 ______________ 

V.R.C.  Bedrijfsrevisoren CVBA 

Vertegenwoordigd door Yves Christiaens 

Bedrijfsrevisor 


