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Etiz AG - commissarisverslag boekjaar 31 december 2018 VRC

Verslagen van de commissaris aan de gemeenteraad betreffende het
autonoom gemeentebedrijf "ETIZ" in uitvoering van artikel 243Ü/S, § 1
van het gemeentedecreet van 15 juli 2005.

Artikel 243ü/s, § 1 van het decreet van 15 juli 2005 (BS 31 augustus 2005) ("het
gemeentedecreet") stipuleert het volgende:
"De controle op de financiële informatieverstrekking, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening van het
autonoom gemeentebedrijf wordt uitgeoefend door één of meer commissarissen. Die
commissarissen zijn erkende bedrijfsrevisoren en worden benoemd door de
gemeenteraad. Zij zijn onderworpen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen die
hun ambt en hun bevoegdheid regelen".

Op grond van deze wetsbepaling vloeit de bundel voort die onze volgende verslagen
bevat:

commissarisverslag over de samenvatting van de algemene rekeningen en de
toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen binnen de
beleids-en beheerscyclus (BBC) conform het gemeentedecreet en de
uitvoeringsbesluiten betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december
2018 (art. 243ib;'s, § 1 juncto 243, laatste lid van het gemeentedecreet y'uncto
het BBC-besluit en het Ministerieel besluit BBC);

commissarisverslag inzake de controle voor het boekjaar 2018 op de
financiële informatieverstrekking binnen de beleids-en beheerscyclus (BBC)
(art. 2430/s, § 1 juncto 243, laatste lid van het gemeentedecreet juncto het
BBC-besluit en het Ministerieel besluit BBC); en

commissarisverslag over de niet-financiële informatieverstrekking binnen de
beleids-en beheerscyclus (BBC) betreffende het boekjaar afgesloten op 31
december 2018 (art. 243ö/s, § 1 juncto 243, laatste lid van het
gemeentedecreety'uncfo het BBC-besluit en het Ministerieel besluit BBC).

Deze 3 verslagen dienen in onderlinge samenhang te worden gelezen en kunnen niet
afzonderlijk van elkaar worden gezien of gebruikt.
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VERSLAG VAN DE COIVIMISSARIS AAN DE GEMEENTERAAD BETREFFENDE
HET AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF "ETIZ" OVER DE SAMENVATTING VAN
DE ALGEMENE REKENINGEN EN DE TOELICHTING BIJ DE SAMENVATTING
VAN DE ALGEMENE REKENINGEN BINNEN DE BELEIDS- EN
BEHEERSCYCLUS (BBC) CONFORM HET GEMEENTEDECREET EN DE
UITVOERINGSBESLUITEN BETREFFENDE HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP
31 DECEMBER 2018 (art. 2430/s, § 1 juncto 243, laatste lid van het
gemeentedecreetyuncfo het BBC-besluit en het Ministerieel besluit BBC)

Overeenkomstig art. 2430/s, § 1 juncto 243, laatste lid van het gemeentedecreet
juncto het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids-
en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn (BS 7 oktober 2010) ("het BBC-besluit") en het Ministerieel
besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften
van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (BS 27
oktober 2010) ("het Ministerieel besluit BBC"), brengen wij u verslag uit in het kader
van onze opdracht van commissaris.

Dit verslag omvat ons oordeel over de samenvatting van de algemene rekeningen
(art. 40 BBC-besluit) (Schema J6 en J7) en de toelichting bij de samenvatting van de
algemene rekeningen (onder andere Schema TJ7) binnen de beleids-en beheers
cyclus (BBC) (hierna de "BBC-rekening"), conform het gemeentedecreet en de
uitvoeringsbesluiten.

De BBC-rekening conform het gemeentedecreet en de uitvoeringsbesluiten bevat de
balans op 31 december 2018, en de staat van opbrengsten en kosten voor het
boekjaar afgesloten op die datum en de toelichting bij de samenvatting van de
algemene rekeningen.

De BBC-rekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de raad van bestuur
van het autonoom gemeentebedrijf "ETIZ" volgens de bepalingen van het
gemeentedecreet en de uitvoeringsbesluiten, ten behoeve van de gemeenteraad.
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Verslag over de samenvatting van de algemene rekeningen en de
toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen binnen de
beleids- en beheerscyclus (BBC) conform het gemeentedecreet en de
uitvoeringsbesluiten - oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd van de samenvatting van de algemene rekeningen
en de toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen binnen de beleids-
en beheerscyclus (BBC) (hierna de "BBC-rekening") van het autonoom
gemeentebedrijf "ETIZ" over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018, opgesteld
op grond van het gemeentedecreet en de uitvoeringsbesluiten daarvan, met een
balanstotaal van € 29.759.405 en waarvan de staat van opbrengsten en kosten afsluit
met een positief saldo van het boekjaar van € 694.655

Verantwoordelijkheid van de raad van bestuur voor het opstellen van de
samenvatting van de algemene rekeningen en de toelichting bij de samenvatting
van de algemene rekeningen binnen de beleids- en beheerscyclus (BBC)
conform het gemeentedecreet en de uitvoeringsbesluiten

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de BBC-rekening die
een getrouw beeld geeft in overeenstemming met het gemeentedecreet en de
uitvoeringsbesluiten daarvan, alsook voor het implementeren van de interne
beheersing die de raad van bestuur noodzakelijk acht voor het opstellen van de BBC-
rekening conform het gemeentedecreet en de uitvoeringsbesluiten die geen afwijking
van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten.

Verantwoordelijkheid van de commissaris

htet is onze verantwoordelijkheid een oordeel over de BBC-rekening conform het
gemeentedecreet en de uitvoeringsbesluiten tot uitdrukking te brengen op basis van
onze controle. Wij hebben onze controle volgens de internationale
controlestandaarden (ISA'S), zoals deze in België werden aangenomen, uitgevoerd.
Die standaarden vereisen dat wij aan de deontologische vereisten voldoen alsook de
controle plannen en uitvoeren teneinde een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen
dat de BBC-rekening conform het gemeentedecreet en de uitvoeringsbesluiten geen
afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de in
de BBC-rekening conform het gemeentedecreet en de uitvoeringsbesluiten
opgenomen bedragen en toelichtingen. De geselecteerde werkzaamheden zijn
afhankelijk van de beoordeling door de commissaris, met inbegrip van diens
inschatting van de risico's op een afwijking van materieel belang in de BBC-rekening
conform het gemeentedecreet en de uitvoeringsbesluiten die het gevolg is van fraude
of van fouten. /
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Bij het maken van die risico-inschatting hebben wij het aangepast karakter en de
werking van de administratieve en boekhoudkundige organisatie, gericht op de
productie van financiële rapportering in aanmerking genomen zonder een oordeel
over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit tot uitdrukking te
brengen.

Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte
grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door de raad
van bestuur gemaakte schattingen, alsmede het evalueren van de presentatie van de
BBC-rekening conform het gemeentedecreet en de uitvoeringsbesluiten als geheel.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en
geschikt is om daarop ons oordeel te baseren.

Oordeel zonder voorbehoud

Naar ons oordeel geeft de samenvatting van de algemene rekeningen en de
toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen binnen de beleids-en
beheerscyclus (BBC) conform het gemeentedecreet en de uitvoeringsbesluiten een
getrouw beeld van het vermogen en de financiële toestand van het autonoom
gemeentebedrijf "ETIZ" per 31 december 2018, alsook van diens resultaten over het
boekjaar dat op die datum is afgesloten, in overeenstemming met het
gemeentedecreet en de uitvoeringsbesluiten daarvan.

Bepaling inzake financiële verslaggeving

Aangezien de samenvatting van de algemene rekeningen en de toelichting bij de
samenvatting van de algemene rekeningen binnen de beleids-en beheerscyclus
(BBC) werd opgesteld in overeenstemming met het gemeentedecreet en de
uitvoeringsbesluiten en in het kader van de doelstellingen van dit referentiekader, is
de samenvatting van de algemene rekeningen en de toelichting bij de samenvatting
van de algemene rekeningen binnen de beleids- en beheerscyclus (BBC) niet geschikt
voor andere doeleinden.

Verslag betreffende overige door wet- en regelgeving gestelde eisen

hlet bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het naleven van het oprichtingsdecreet
en van de bepalingen uit het gemeentedecreet en de uitvoeringsbesluiten daan/an,
alsmede van de statuten en van de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften die
van toepassing zijn op het voeren van de boekhouding.

In het kader van onze opdracht, is het onze verantwoordelijkheid om, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, de naleving van bepaalde wettelijke en
reglementaire verplichtingen na te gaan. Op grond hiervan doen wij de volgende
bijkomende verklaringen die niet van aard zijn om de draagwijdte van ons oordeel
over de jaarrekening conform het gemeentedecreet en de uitvoeringsbesluiten te
wijzigen:
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Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding
gevoerd in overeenstemming met het gemeentedecreet en diens
uitvoeringsbesluiten.

Wij dienen u geen verrichtingen of beslissingen mede te delen die in overtreding
met het oprichtingsdecreet, de bepalingen uit het gemeentedecreet en de
uitvoeringsbesluiten daarvan, of van de statuten van de entiteit zijn gedaan of
genomen, uitgezonderd het niet respecteren van de termijnen inzake het
vastleggen van de jaarrekening door de Raad van Bestuur en inzake het
voorleggen van de jaarrekening aan de Gemeenteraad

Roeselare, 25 juni ^019

De Cdmmissa

VR(^Beslrijf^revisoren BV o.v.v.e CVBA
V^genwo^rdigd door Yves CHRISTIAENS
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VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE GEMEENTERAAD BETREFFENDE
HET AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF "ETIZ" INZAKE DE CONTROLE VOOR
HET BOEKJAAR 2017 OP DE FINANCIËLE INFORMATIEVERSTREKKING
BINNEN DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS (BBC) BETREFFENDE HET
BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2018 (art. 2430/s, § 1 juncto 243,
laatste lid van het gemeentedecreet juncto het BBC-besluit en het Ministerieel
besluit BBC)

Overeenkomstig [art. 243bis, § 1 juncto 243, laatste lid van het gemeentedecreet art.
236bis, § 1 juncto 236, juncto het BBC-besluit en het Ministerieel besluit BBC, hebben
wij de financiële informatieverstrekking binnen de beleids-en beheers cyclus (BBC)
(de "financiële informatieverstrekking") betreffende het boekjaar afgesloten op 31
december 2018 gecontroleerd.

De financiële informatieverstrekking bevat:

de beleidsnota (art. 32 BBC-besluit), behoudens de doelstellingenrealisatie (art.
32, 1°BBC-besluit);

de financiële nota (art. 36 BBC-besluit); en

de toelichting bij de financiële nota, behoudens:

de verklaring van de materiële verschillen tussen gerealiseerde en geraamde
ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging van de toelichting
bij de exploitatierekening; en

de verklaring van de materiële verschillen tussen gerealiseerde en geraamde
ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging van de toelichting
bij de investeringsrekening.

De financiële informatieverstrekking is door de raad van bestuur van het autonoom
gemeentebedrijf "ETIZ" opgesteld volgens de beleids- en beheers cyclus (BBC), zoals
uitgewerkt in het BBC-besluit, alsook in het Ministerieel besluit BBC, in de versie die
van toepassing is op het gecontroleerde boekjaar, zoals respectievelijk opgesteld door
de Vlaamse Regering en de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, in uitvoering van de principes
beschreven in het gemeentedecreet.
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Verslag over de financiële informatieverstrekking binnen de beleids-en
beheers cyclus (BBC) - oordeel zonder voorbehoud

Verantwoordelijkheid van de raad van bestuur voor de
informatieverstrekking binnen de beleids-en beheers cyclus (BBC)

financiële

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de opmaak van de financiële
informatieverstrekking binnen de beteids- en beheerscyclus (BBC) volgens het
rapporteringssjabloon zoals vervat in de bijlage bij het Ministerieel besluit BBC, in de
versie die van toepassing is op het gecontroleerde boekjaar, zoals opgesteld door de
Vlaamse ministervan Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en
Vlaamse Rand alsook in het Ministerieel besluit BBC. De raad van bestuur is tevens
verantwoordelijk voor de boekhoudkundige organisatie zoals voorgeschreven door het
gemeentedecreet en de uitvoeringsbesluiten. De raad van bestuur is eveneens
verantwoordelijk voor het implementeren van de interne beheersing die het
bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen van de financiële
informatieverstrekking binnen de beleids- en beheers cyclus (BBC) die geen afwijking
van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten.

Verantwoordelijkheid van de commissaris

hlet is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze financiële
informatieverstrekking binnen de beleids- en beheers cyclus (BBC) tot uitdrukking te
brengen op basis van onze controle. Wij hebben onze controle volgens de
Internationale controlestandaarden (ISA'S), zoals deze in België werden aangenomen,
uitgevoerd. Die standaarden vereisen dat wij ethische voorschriften naleven alsook de
audit plannen en uitvoeren teneinde een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen
over de vraag of de financiële informatieverstrekking binnen de beleids-en beheers
cyclus (BBC) geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-
informatie over de in de financiële informatieverstrekking binnen de beleids- en
beheers cyclus (BBC) opgenomen bedragen en toelichtingen. De geselecteerde
werkzaamheden zijn afhankelijk van de beoordeling door de commissaris, met
inbegrip van diens inschatting van de risico's op een afwijking van materieel belang in
de financiële informatieverstrekking binnen de beleids-en beheers cyclus (BBC) die
het gevolg is van fraude of van fouten.
Bij het maken van die risico-inschattingen gericht op het opzetten van
controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden passend zijn maar
die niet gericht zijn op het tot uitdrukking brengen van een oordeel over de effectiviteit
van de interne beheersing van de entiteit neemt de commissaris de interne
beheersing in overweging die relevant is voor het door de entiteit opstellen van de
financiële informatieverstrekking binnen de beleids- en beheers cyclus (BBC).
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Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte
grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door de raad
van bestuur gemaakte schattingen, alsmede het evalueren van de presentatie van de
financiële informatieverstrekking binnen de beleids-en beheers cyclus (BBC).

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en
geschikt is om daarop ons oordeel te baseren.

Oordeel zonder voorbehoud

Naar ons oordeel is de financiële informatieverstrekking binnen de beleids- en
beheerscyclus (BBC) van het autonoom gemeentebedrijf "ETIZ" per 31 december
2018 in alle van materieel belang zijnde opzichten opgesteld in overeenstemming met
de beleids- en beheerscyclus (BBC), zoals uitgewerkt in het BBC-bestuit, alsook in het
Ministerieel besluit BBC, in de versie die van toepassing is op het gecontroleerde
boekjaar, zoals respectievelijk opgesteld door de Vlaamse Regering en de Vlaamse
ministervan Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse
Rand, in uitvoering van de principes beschreven in het gemeentedecreet.

Benadrukking van bepaalde aangelegenheden

Zonder afbreuk te doen aan het hierboven uitgebracht oordeel, vestigen wij uw
aandacht op de rubricering van de materiele vaste activa opgenomen in schema TJ3
en TJ4, alle gedane investeringen van het boekjaar dienen onder de subrubriek
'Wegen en overige infrastructuur' te worden voorgesteld opgenomen.

Overige aangelegenheid

Het autonoom gemeentebedrijf ETIZ heeft tevens een jaarrekening conform het
gemeentedecreet en de uitvoeringsbesluiten opgesteld voor het boekjaar afgesloten
op 31 december 2018, waarover wij in het eerste deel van deze bundel een
afzonderlijk verslag hebben uitgebracht aan de raad van bestuur van het autonoom
gemeentebedrijf "ETIZ".

Roeselare, 25 Juni 2 19

ariDe Co

V^ Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e CVBA
VertegenwocU-digd door Yves CHRISTIAENS
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VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE GEMEENTERAAD BETREFFENDE
HET AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF "ETIZ" OVER DE NIET-FINANCIËLE
INFORMATIEVERSTREKKING BINNEN DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS
(BBC) BETREFFENDE HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2017
(art. 2430/s, § 1 juncto 243, laatste lid van het gemeentedecreetjuncfo het BBC-
besluit en het Ministerieel besluit BBC])

Overeenkomstig art. 243ö/'s, § 1 juncto 243, laatste lid van het gemeentedecreet
juncto het BBC-besluit en het Ministerieel besluit BBC, hebben we een controle
uitgevoerd om een conclusie met beperkte mate van zekerheid te geven omtrent de
niet-financiële informatieverstrekking binnen de beleids- en beheers cyclus (BBC)
betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2018

De "niet-financiële informatieverstrekking binnen de beleids- en beheer cyclus (BBC)"
bevat:

de doelstellingenrealisatie van de beleidsnota (art. 32, 1° BBC-besluit); en

de volgende elementen van de toelichting bij de financiële nota:

de verklaring van de materiële verschillen tussen gerealiseerde en geraamde
ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging van de toelichting
bij de exploitatierekening; en

de verklaring van de materiële verschillen tussen gerealiseerde en geraamde
ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging van de toelichting
bij de investeringsrekening.

Verantwoordelijkheid van de raad van bestuur voor de niet-financiële
informatieverstrekking binnen de beleids- en beheers cyclus (BBC)

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de opmaak van de niet-financiële
informatieverstrekking binnen de beleids- en beheers cyclus (BBC) volgens het
rapporteringssjabloon zoals vervat in de bijlage bij het Ministerieel besluit BBC, in de
versie die van toepassing is op het gecontroleerde boekjaar, zoals opgesteld door de
Vlaamse ministervan Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en
Vlaamse Rand. De raad van bestuur is tevens verantwoordelijk voor de
boekhoudkundige organisatie zoals voorgeschreven door het gemeentedecreet en de
uitvoeringsbesluiten. De raad van bestuur is eveneens verantwoordelijk voor het
implementeren van de interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht
voor het opstellen van de niet-financiële informatieverstrekking binnen de beleids- en
beheers cyclus (BBC) die geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is
van fraude of van fouten.

/I

9



Etiz AG - commissarisverslag boekjaar 31 december 2018 VRC

Conclusie van de commissaris omtrent de niet-financiële informatieverstrekking
binnen de beleids- en beheerscyclus (BBC)

Gelet op het ontbreken van de doelstellingenrealisatie kunnen wij ons niet uitspreken
omtrent de niet-financiële informatieverstrekking binnen de beleids- en beheerscyclus
(BBC).

Roeselare, 25 juni 2019

De (tommiss^s
^

VRCJBedrüfsrevisoren BV o.v.v.e CVBA
/^egen^^|oordigd doorYves CHRISTIAENS
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