
fiWH

Verslag van de commissaris aan de aigemene vergadering van
Wereldhave Belgium Comm. VA over de jaarrekening voor het
boekjaar afgesloten op 31 december 2018

In het kader van de wettelijke controle van de jaarrekening van Wereldhave
Belgium Comm. VA (de "Vennootschap"), leggen wij u ons commissarisverslag
voor. Dit bevat ons verslag over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op
31 december 2018, atsook de overige door wet- en regelgeving gestelde eisen.
Dit vormt een geheel en is ondeelbaar.

Wij werden benoemd in onze hoedanigheid van commissaris doorde aigemene
vergadering van 13 april 2016, overeenkomstig het voorstel van het
bestuursorgaan uitgebracht op aanbeveling van het auditcomite. Ons mandaat
loopt af op de datum van de aigemene vergadering die beraadslaagt over de
jaarrekening afgesloten op 31 december 2018. Wij hebben de wettelijke controle
van de jaarrekening van Wereldhave Belgium Comm. VA uitgevoerd gedurende
drie opeenvolgende boekjaren.

Verslag over de jaarrekening

Oordeel zander voorbehoud

Wij hebben de wettelijke controle uitgevoerd van de jaarrekening van de
Vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 opgesteld in
overeenstemming met de International Financial Reporting Standards (IFRS)
zoals goedgekeurd door de Europese Unie en met de in Belgie van toepassing
zijnde wettelijke en reglementaire voorschriften. Deze jaarrekening omvat de
statutaire balans op 31 december 2018, alsook de statutaire winst- en
verliesrekening, de staat van het globaal resultaat, de statutaire staat van
wijzigingen in het eigen vermogen en het statutair kasstroomoverzicht van het
boekjaar afgesloten op die datum evenals de toelichting die een overzicht van
de voornaamste gehanteerde grondslagen voor financiele verslaggeving en
overige informatieverschaffing bevat. Het balanstotaal bedraagt
EUR'OOO 979.498 en de winst- en verliesrekening sluit af met een winst van het
boekjaar van EUR'OOO 39.644.

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen en
de financiele toestand van de Vennootschap per 31 december 2018, alsook van
haar resultaten over het boekjaar dat op die datum is afgesloten, in
overeenstemming met de International Financial Reporting Standards (IFRS)
zoals goedgekeurd door de Europese Unie en met de in Belgie van toepassing
zijnde wettelijke en reglementaire voorschriften.
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