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VERSLAG VAN DE COMMISSARIS OVER HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 31/12/2008 GERICHT TOT DE
ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN DE CVBA RUIT

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen we u verslag uit over de uitvoering van de controleopdracht die
ons werd toevertrouwd. Dit verslag omvat ons oordeel over het getrouw beeld van de jaarrekening evenals de vereiste
bijkomende vermeldingen.

Verklaring over de jaarrekening met toelichtende paragraaf

Wij hebben de controle uitgevoerd van de jaarrekening, over het boekjaar 01 .01.2008 — 31.12.2008, opgesteld op basis van het
in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel (Koninklijk Besluit van 30januari 2001 ), met een
balanstotaal van 2.706.524,66 EURO en waarvan de resultatenrekening afsluit met een winst van het boekjaar van 0,00 EURO.
Het opstellen van de jaarrekening valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.
Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze jaarrekening tot uitdrukking te brengen op basis van onze controle. Wij
hebben onze controle uitgevoerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen en volgens de in België geldende controlenormen,
zoals uitgevaardigd door het Instituut Der Bedrjfsrevisoren. Deze controlenormen vereisen dat onze controle zo wordt

1 georganiseerd en uitgevoerd dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van
materieel belang bevat.
Overeenkomstig voornoemde controlenormen hebben wij rekening gehouden met de administratieve en boekhoudkundige
organisatie van de vennootschap, alsook met de procedures van interne controle. Wij hebben van de verantwoordelijken en van
het bestuursorgaan van de vennootschap de voor onze controle vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen. Wij hebben
op basis van steekproeven de verantwoording onderzocht van de bedragen opgenomen in de jaarrekening. Wij hebben de
gegrondheid van de waarderingsregels, de redelijkheid van de betekenisvolle boekhoudkundige ramingen gemaakt door de
vennootschap, alsook de voorstelling van de jaarrekening in haar geheel beoordeeld. Wij zijn van mening dat deze
werkzaamheden een redelijke basis vormen voor het uitbrengen van ons oordeel.
Naar ons oordeel, geeft de jaarrekening afgesloten op 31/12/2008 een getrouw beeld van het vermogen, van de financiële
toestand en van de resultaten van de vennootschap, in overeenstemming met het in België van toepassing zijn de
boekhoudkundig referentiestelsel.
Conform de waarderingsregels en het interne reglement worden de vorderingsrechten ten overstaan van Reprobel en de daarna
te verdelen rechten boekhoudkundig slechts uitgedrukt wanneer deze zeker en gekend zijn. Het uitgedrukte resultaat in de
rekeningen betreft de afrekening tot en met de voorlopige terbeschikkingstelling van het verbruiksjaar 2008. De verdeling van
de rechten is gebeurd op basis van de gegevens van de boekenbank voor de hoger vermelde referte periode over de aangesloten
leden. De schuld aan de leden is opgenomen, voor zover er geen nieuwe leden eisen stellen en de bestaande leden de verdeling
accepteren.

Bijkomende vei klaringen

Het opstellen en de inhoud van het jaarverslag, alsook het naleven door de vennootschap van het Wetboek van
vennootschappen en van de statuten, vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.
Het is onze verantwoordelijkheid om in ons verslag de volgende bijkomende vermeldingen op te nemen die niet van aard zijn
om de draagwijdte van onze verklaring over de jaarrekening te wijzigen:
- Het jaarverslag behandelt de door de wet vereiste inlichtingen en stemt overeen met de jaarrekening. We kunnen ons echter
niet uitspreken over de beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee de vennootschap wordt
geconfronteerd, alsook van haar positie, haar voorzienbare evolutie of de aanmerkelijke invloed van bepaalde feiten op haar
toekomstige ontwikkeling. Wij kunnen evenwel bevestigen dat de verstrekte gegevens geen onmiskenbare inconsistenties
vertonen met de informatie waarover wij beschikken in het kader van ons mandaat.
- Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding gevoerd overeenkomstig de in België
toepasselijke wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften.
- Wij dienen u geen enkele verrichting of beslissing mede te delen die in overtreding van de statuten of het Wetboek van
vennootschappen zou zijn gedaan of genomen. De verwerking van het resultaat die aan de algemene vergadering wordt
voorgesteld, stemt overeen met de wettelijke en statutaire bepalingen.
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