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SA  S IPEF NV 
 

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS   
OVER DE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN AFGESLOTEN OP 3 1  

DECEMBER 2007  GERICHT TOT DE ALGEMENE VERGADERING VAN 
AANDEELHOUDERS 

 

Aan de aandeelhouders 

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij u verslag uit in het kader van het mandaat van 

commissaris dat ons werd toevertrouwd. Dit verslag omvat ons oordeel over de geconsolideerde financiële staten 

evenals de vereiste bijkomende vermelding. 

Verklaring over de geconsolideerde financiële staten zonder voorbehoud, met een toelichtende 

paragraaf 

Wij hebben de controle uitgevoerd van de geconsolideerde financiële staten van SA SIPEF NV (“de vennootschap”) 

en haar dochterondernemingen (samen “de groep”), opgesteld in overeenstemming met de International Financial 

Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met de in België van toepassing zijnde wettelijke 

en bestuursrechtelijke voorschriften. Deze geconsolideerde financiële staten bestaan uit de geconsolideerde balans 

op 31 december 2007, de geconsolideerde winst- en verliesrekening, het geconsolideerde mutatieoverzicht van het 

eigen vermogen en het geconsolideerde kasstroomoverzicht voor het boekjaar eindigend op die datum, alsmede een 

overzicht van de belangrijkste gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en toelichtingen. Het 

geconsolideerde balanstotaal bedraagt 345.865 (000) USD en de geconsolideerde winst (aandeel van de groep) van 

het boekjaar bedraagt 48.074 (000) USD.  

Het opstellen van de geconsolideerde financiële staten valt onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur. 

Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, implementeren en in stand houden van een interne 

controle met betrekking tot het opstellen en de getrouwe weergave van de geconsolideerde financiële staten zodat 

deze geen afwijkingen van materieel belang, als gevolg van fraude of van fouten, bevatten, het kiezen en toepassen 

van geschikte grondslagen voor financiële verslaggeving, en het maken van boekhoudkundige ramingen die onder 

de gegeven omstandigheden redelijk zijn. 

Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze geconsolideerde financiële staten 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 Bedrijfsrevisoren. Deze 

controlenormen vereisen dat onze controle zo wordt georganiseerd en uitgevoerd dat een redelijke mate van 

zekerheid wordt verkregen dat de geconsolideerde financiële staten geen afwijkingen van materieel belang bevatten.  
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Overeenkomstig deze controlenormen, hebben wij controlewerkzaamheden uitgevoerd ter verkrijging van controle-

informatie over de in de geconsolideerde financiële staten opgenomen bedragen en toelichtingen. De selectie van 

deze controlewerkzaamheden is afhankelijk van onze beoordeling welke een inschatting omvat van het risico dat de 

geconsolideerde financiële staten afwijkingen van materieel belang bevatten als gevolg van fraude of van fouten. Bij 

het maken van onze risico-inschatting houden wij rekening met de bestaande interne controle van de groep met 

betrekking tot het opstellen en de getrouwe weergave van de geconsolideerde financiële staten ten einde in de 

gegeven omstandigheden de gepaste werkzaamheden te bepalen maar niet om een oordeel over de effectiviteit van 

de interne controle van de groep te geven. Wij hebben tevens de gegrondheid van de grondslagen voor financiële 

verslaggeving, de redelijkheid van de boekhoudkundige ramingen gemaakt door de vennootschap, alsook de 

voorstelling van de geconsolideerde financiële staten als geheel beoordeeld. Ten slotte, hebben wij van de raad van 

bestuur en van de verantwoordelijken van de vennootschap de voor onze controlewerkzaamheden vereiste 

ophelderingen en inlichtingen verkregen. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie een 

redelijke basis vormt voor het uitbrengen van ons oordeel. 

Naar ons oordeel, geven de geconsolideerde financiële staten een getrouw beeld van de financiële toestand van de 

groep per 31 december 2007, en van haar resultaat en kasstromen voor het boekjaar eindigend op die datum, in 

overeenstemming met de International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en 

met de in België van toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften.  

Zonder de hierboven vermelde verklaring zonder voorbehoud in het gedrang te brengen, vestigen wij de aandacht op  

het geconsolideerde jaarverslag, met betrekking tot de reële waarde van de biologische activa, dat verwijst naar het 

feit dat de boekwaarde van de biologische activa kan verschillen van de realisatiewaarde ervan, wegens de inherente 

onzekerheid verbonden aan de volatiliteit van de prijs van agrarische producten en de afwezigheid van een liquide 

markt. 

Bijkomende vermelding 
 

Het opstellen en de inhoud van het geconsolideerde jaarverslag vallen onder de verantwoordelijkheid van de raad 

van bestuur. 

Het is onze verantwoordelijkheid om in ons verslag de volgende bijkomende vermelding op te nemen die niet van 

aard is om de draagwijdte van onze verklaring over de geconsolideerde financiële staten te wijzigen: 

• Het geconsolideerde jaarverslag behandelt de door de wet vereiste inlichtingen en stemt overeen met de 

geconsolideerde financiële staten. Wij kunnen ons echter niet uitspreken over de beschrijving van de 

voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee de groep wordt geconfronteerd, alsook van haar positie, haar 

voorzienbare evolutie of de aanmerkelijke invloed van bepaalde feiten op hun 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. 

Diegem, 25 maart 2008 

De commissaris 

  

DELOITTE Bedrijfsrevisoren 

BV o.v.v.e. CVBA 

Vertegenwoordigd door Philip Maeyaert 


