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BDO

Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van de

vennootschap Keyware Technologies NV over het boekjaar afgesloten
op 3l december 2016

Overeenkomstig de wettetijke en statutaire bepalingen, brengen wij u verstag uit in het kader

van ons mandaat van commissaris. Dit verstag omvat ons oordeet over de jaarrekening en

tevens de vereiste bijkomende verktaringen. De jaarrekening bevat de batans op 31 december

2016, en de resultatenrekening voor het boekjaar afgestoten op die datum en de toetichting.

Verslag over de jaarrekening - oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd van de jaarrekening van de vennootschap Keyware

Technotogies NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016, opgestetd op grond van

het in Betgië van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestetsel, met een batanstotaal
van 1 5.1 31 .874 EUR en waaryan de resultatenrekening afsluit met een winst van het boekjaar

van2.147.853 EUR.

Verantwoordelijkheid von het bestuursorgoan voor het opstellen von de jaarrekening

Het bestuursorgaan is verantwoordetijk voor het opstelten van de jaarrekening die een

getrouw beeld geeft in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestetset, atsook voor het imptementeren van de interne beheersing

die het bestuursorgaan noodzaketijk acht voor het opstellen van de jaarrekening die geen

afwijking van materieel belang bevat die het gevotg is van fraude of van fouten.

Yerantwoordelíjkheid von de commissaris

Het is onze verantwoordetijkheid een oordeel over deze jaarrekening tot uitdrukking te
brengen op basis van onze controle. Wij hebben onze controte uitgevoerd votgens de

internationale controtestandaarden (lSA's) zoats deze in Betgië werden aangenomen. Die

standaarden vereisen dat wij aan de deontotogische vereisten voldoen alsook de controle
plannen en uitvoeren teneinde een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de
jaarrekening geen afwijkingen van materieet betang bevat.

Een controle omvat werkzaamheden ter verkrijging van controte-informatie over de in de

jaarrekening opgenomen bedragen en toetichtingen. De gesetecteerde werkzaamheden zijn
afhanketijk van de beoordeling door de commissaris, met inbegrip van diens inschatting van

de risico's van een afwijking van materieel betang in de jaarrekening ats gevolg van fraude of
van fouten. Bij het maken van die risico-inschatting neemt de commissaris de interne
beheersing van de entiteit in aanmerking die retevant is voor het opstetten door de entiteit
van de jaarrekening die een getrouw beetd geeft, teneinde controtewerkzaamheden op te
zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn, maar die niet gericht zijn op het
geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit.
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Een controte omvat tevens een evatuatie van de geschiktheid van de gehanteerde

waarderingsregels en van de redetijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte

schattingen, alsmede een evaluatie van de presentatie van de jaarrekening als geheet.

Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestetden van de entiteit de voor onze

controle vereiste ophetderingen en intichtingen verkregen.

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 jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen en de financiële

toestand van de vennootschap Keyware Technologies NV per 31 december 2016 alsook van

haar resultaten over het boekjaar dat op die datum is afgesloten, in overeenstemming met
het in Betgië van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelse[.

Verslag betreffende overige door wet- en regelgeving gestelde eisen

Het bestuursorgaan is verantwoordetijk voor het opstelten en de inhoud van het jaarverslag,

het nateven van de wettetijke en bestuursrechtetijke voorschriften die van toepassing zijn op

het voeren van de boekhouding, atsook voor het naleven van het Wetboek van

vennootschappen en van de statuten van de vennootschap.

ln het kader van ons mandaat en overeenkomstig de Betgische bijkomende norm bij de in
Betgië van toepassing zijnde internationate auditstandaarden (lSA's), is het onze

verantwoordetijkheid om, in atle van materieel belang zijnde opzichten, de naleving van

bepaatde wettetijke en reglementaire verptichtingen na te gaan. Op grond hiervan doen wij
de volgende bijkomende verktaringen die niet van aard zijn om de draagwijdte van ons

oordeet over de jaarrekening te wijzigen:

. Het jaarverstag, opgestetd overeenkomstig de artikelen 95 en 96 van het Wetboek van

vennootschappen en neer te leggen overeenkomstig artikel 100 van het Wetboek van

vennootschappen, behandelt, zowel naar vorm als naar inhoud, de door de wet vereiste
inlichtingen, stemt overeen met de jaarrekening en bevat geen van materieel betang zijnde
inconsistenties ten aanzien van de informatie waarover wij beschikken in het kader van

onze opdracht.

De sociate balans, neer te leggen overeenkomstig artikel 100 van het Wetboek van

vennootschappen, behandelt, zowel naar vorm als naar inhoud, de door de wet vereiste
intichtingen en bevat geen van materieel belang zijnde inconsistenties op basis van de

informatie waarover wij beschikken in ons controledossier.

. Onverminderd formete aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding gevoerd

in overeenstemming met de in België,van toepassing zijnde wettetijke en

bestuursrechtetij ke voorschriften.
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. De resultaatverwerking, die aan de algemene vergadering wordt voorgesteld, stemt

overeen met de wettelijke en statutaire bepalingen.

. Wij dienen u geen verrichtingen of bestissingen mede te delen die in overtreding met de

statuten of het Wetboek van vennootschappen zijn gedaan of genomen.

. Tijdens het boekjaar werd een interimdividend uitgekeerd waarover wij het hierbij
gevoegd verslag hebben opgesteld, overeenkomstig de wettetijke vereisten.

Zaventem, 26 aprit

Ve oor Michaët Delbeke

Burg. Ven

ssans
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BDO
1. Opdracht en wettelijk kader

1.1. Opdracht

lngevotge onze aanstelting d.d. 10 augustus 20't6 door de Raad van Bestuur van de

NV KEWVARE TECHNOLOGIES, hebben wij de eer, in uitvoering van aftlkel 618 van het

Wetboek van vennootschappen en artiket 38 van de statuten van de vennootschap, verslag uit

te brengen over de tussentijdse staat van activa en passiva van de vennootschap per 30 Juni

2016 in het kader van het voorstel tot de uitkering van een interimdividend van de

NV KEYWARE TECHNOLOGIES.

Binnen het kader van onze opdracht als commissaris van de NV KEYWARE TECHNOLOGIES

hebben wij deze staat Van activa en passiva aan een beperkt nazicht onderworpen.

Dít verstag werd overeenkomstig de wettelijke bepatingen opgestetd als een informatiebasis

voor de Raad van Bestuur met het oog op het nemen van een bestissing m.b.t. het uitkeren

van een interimdividend.

1,2, Wettelljk kader

Artikel 618 van het Wetboek van vennootschoppen

B¡j de stotuten Ran aan de raad van bestuur de bevoegdheìd worden verleend om op het

resultoot van het boekiaar een ínterìmdívldend uít te keren.

Deze uít6ertng mdg alleen geschleden op de wìnst van het lopende boekiaor, ín voorkomend

geval vermtnderd met het overgedragen verlìes of vermeerderd met de overgedragen wínst,

zonder onttrekhìng oan de reserves dìe volgens een wettelíJke of statutaire bepalìng ziin of
moeten worden gevormd.

Daarenboven mag tot deze uitkering slecåts worden overgegaon nadat de raod von bestuur

aan de hand von een staat von actìvo en possíva dle door de commissoris ís nagezien' heeft

vastgesteld dat de wlnst, bepaald overeenkomstìg het tweede Iid' voldoende is om een

ínterlmdtvtdend uit te keren.

Het veríficotieverslag von de commìssarìs wordt gevoegd bt| zíin iaorliiks verslag,

Het besluìt van de raod von bestuur om een ìnterîmdividend uit te keren, mog níet later

worden genomen dan twee moonden no de dog waorop de stoat van activa en passiva ís

opgesteld.

Tot uítkerlng mag níet eerder worden besloten don zes maanden na de afsluíting von het

voorgaande boekjaar en nadot de Jaarrekenlng over dat boekiaar ís goedgekeurd.

No een eerste ìnterlmdìvidend mog tot een níeuwe uìtkering níet worden besloten dan drie

maanden no het beslult over het eerste interímdívÌdend.

tndlen de lnterímdlvldenden het bedrag te boven goon van het loter door de olgemene

vergaderingvastgestelde joordividend, wordt het meerdere beschouwd ols een voorschot op

hetvolgende dtvidend.

KEYWARE TECHNOLOGIES NV
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2. ldentificatie van de voorgenomen verrichting

2.1. De vennootschap

Rechtsvorm

Naam

Opgericht bij akte van

Laatste statutenwijziging

Zetet

Ondernemingsnummer

RPR

Doet {beknopt)

NV

KEYWARE TECHNOLOGIES

28 juni 199ó, verleden voor Notaris Christian De Wutf te
Dendermonde, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 23 luli 1996, onder nummer 960723-232

1 3 J uni 201 6, blijkens akte verleden voor notaris Astrid DE

WULF te Dendermonde, bekendgemaakt in de Bijtagen biJ het
Belgisch Staatsblad van29 Juni 201ó, onder het nummer 2016-
06-29 / 0089188

1930 Zaventem, lkaroslaan 24

0458.430.512

Brussel

De vennootschap heeft tot doet, in Betgië en in het buitentand,
ín eigen naam of in naam van derden, voor eígen rekenlng of
voor rekening van derden: ontwikkeling, verkoop en
commerciatisatie van hard- en softwaretoepassingen die
biometrische verificatie-technotogie, waaronder pattern
recognition en speaker verification technologie, íntegreren
voor beveiligingsdoeteínden.

ln verband met het voorgaande kan de vennootschap octrooien,
rnerken, lícentieovereenkomsten, tekeningen en patenten
kopen, veruerven, verkopen en beheren.

De vennootschap kan het management, de controle en de
supervisie organiseren in alte verbonden of
dochterondernemi ngen,

De vennootschap mag bestuursfuncties waarnemen, advies
verstrekken en managementdíensten leveren krachtens '

contractuete of statutaire benoeming en in de hoedanigheÍd
van externe raadgever of orgaan.

De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stetten of
aval vertenen, optreden als agent of vertegenwoordiger,
voorschotten toestaan, kredieten verlenen, en hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.

Zij kan, op wetke wiJze ook, belangen nemen in alte
verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die
eenzetfde, getijkaardig of ven¡¡ant doel nastreven of die haar
onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar
producten of dlensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan
ermee samenwerken of fusíoneren.

De vennootschap mag, ln Betgië en in het buitenland, atle
industrìëte, handels-, financiële, roerende en onroerende
verrichtin gen verwezen tij ken d ie rechtstreeks of o nrecht'

KEYIV'ARE TECHNOLOGIES NV
Verslã3 van de conmls¡arls óvereenkomitig a.Èikel 6l I w' venn.: Ultkering ven êên interlmdlvfdend 4l l0
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Maatschappetijk kapitaat

Vertegenwoordigd door

streeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen.

älJ mag alte roerende en onroerende goederen verwerven zetfs

als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband

houden met het doel van de vennootschap.

7,857.343,58 EUR

21.188,793 aandeten zonder vermetding van waarde, met een

fractlewaarde van 7.857.343,58 EUR I 21 .188.793 aandeten

De heer Guido Van der Schueren

Sofia BVBA vertegenwoordigd door de heer Chris Buyse

Big Friend NV vertegenwoordigd door de heer Stéphane

Vandervetde

Moira Management BVBA vertegenwoordigd door de heer Johan

Bohets

Cofirans 5A vertegenwoordigd door de heer Pierre Delhaize

3C Consulting BVBA vertegenwoordigd door de heer Bruno

Kusters

Bestuurders

2,2. De uitkering van een lnterlmdividend

De Raad van Bestuur stett voor een bruto lnterimdividend van 423.775,86 EUR uit te keren,

t.t.z. een interimdividend van 0'02 EUR per aandeet'
De tíjdens de eerste zes maanden van het boekjaar 2016 gereatiseerde positieve resuttaten

ten bedrage van 474.656111 EUR vormen de verantwoordÍng voor de uitkering van het

interimdividend.

Overeenkomstfg artiket 618 van het Wetboek van vennootschappen werd de commíssarls

vezocht om vast te ste[en of de gereat'iseerde winst over de eerste zes maanden van het

boekjaar 2016 votdoende is om genoemd interlmdiüdend uit te keren-

KEYWARE TECHNOLOGIEs NV
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3, Boekhoudkundige staat van activa en passiva

3.1. Staät vôn actlva en passiva van de vennootschap per 3O Junl 2016

De uítkering van een interlmdividend wordt voorgesteld op basis van de tussentijdse staat van

activa en passlva van de vennootschap, opgesteld door en onder de verantwoordetijkheid van

het bestuursorgaan, afgesloten per 30 juni 2016.

ACTIVA
Vaste actlva

t.

t¡.

ilt

Oprichtingskosten

lmmateriële vaste activa

Materiðle vaste actlva
A. Tendnen en gobouwen

B. lnslãllâtles, mðchinos en ullrusling

C. Meubllalr en rollend male¡feel

D. L€âsfng €n soorlg€ltlk€ reoht€n

E. Overlge materlële vasle aetlva

F. Activa in âanbouw en voorultbetelingen

lV. Flnanclële vast€ act¡va

Vlottende activa

V. Vorderingen op>'l jaar

A, Handelsvorderlngen

B. Overlge vorderingen

Vl, Vooraden en bestellingen ¡n u¡tvoering
A. Voorraden

B. Bestollingen in ultvoering

Vll. Vorderingen <1 )aar
A. Handelsvorderingen

B, Overige vorderingen

Vlll. Geldbeleggingen

lX. Liquide middelen

X, Overlopenderekeningen

Totaal der act¡va

9.919.500,53

9.392.935,83

46,87

526.517,83

384.228,37

142.285,46

1.359.708,20

1,248.926,34

32.065,34

78.716,52

318,893,29

930,033,05

20128

22127

22

23

24

25

26

27

28

29158

30/36

40t4
40
41

50/53

54/58

490/1

20/58

29
290

291

3

37

1

20

21

11,279,208,73

KEYWARE TECHNOLOGIES NV
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PASSIVA

Eigen vermogen

t. Kapitaal

A. G€plaatst kãpltaal
g. Niet opgevraagd kapitaal þ)

ll. Uþlftepremies

lll, Herwaardedngsmegrwaarden

lV, Reserves
A. Wettelijke reserve

V Overgedragen winst
Overgedragen verlies(-)

Vbis. Resultaat van het lopende boekjaar tol op

de datum van de afsluiting van de staat

Vl. Kapltaalsubsidies

Voozieningen en uitgestelde belastingen

Schulden

vlll, Schulden op> 1 iaat
A, Financlêleschulden

1. Krediel¡ûçtellingen, leaslngschulden en sooñgelUke schulden

2, Overigo lan¡ngen

B. Handelssohulden

C, Ontvengen voorultbetalingen op bestellingen

D. Overlg€ schulden

tx. Schuldenop<1jaar
A. schulden op meer dan één jaar dle blnnen het Jaar vervallen

B. Financiële schulden

1. Kredietinstellingen

2. Overige leningen

C. Handelsschulden

1. Leveranclers

2. Te betalen wlssels

D, Ontvangen voorultbetalingen op bestellingen

E. Schulden metbetrekking totbelastingen, bezold' en soc. lasten

1. Belastingen

2. Bezoldiglngen en sociale lasten

F, Overige schulden

X. Overlopendorekenlngen

Totaal dsr passiva

8.356.874,69

7.857,343,58

.. 474.650,11

24.875,00

7.857.343,s8

2.922,334,04

2.631.A24,01

50.822,52

24A,487

203.078,76

413.O48,78

413.048,78

13,570,72

2.546,89

11.023,83

2.001.325,75

24Q.487,51

r03.070,13

137-417,38

l0/15

17149

17

17014

17213

174t0

175

176

178t/9

42t48
42

43

430/8
,l¡19

44

444t4

441

46

45

450ß

45419

47t48

49213

10t49

15

10

10

100

101

11

12

13

130

140

141

11.279.208,73

KEYWARE T€CHNOLOGIES NV
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3,2. Commentaar biJ de staat van actlva en passlva

De voormelde boekhoudkundige staat werd overeenkomstig het boekhoudrecht opgesteld en

vloeit zonder toevoeging noch wegtating voort uit de balans van de rekeningen.

Er werd rekenlng gehouden met de afschrijvingen, de waardeverminderingen, de

voozieningen voor risico's en kosten en de te verwachten belastfngen over de bedoetde

winst.

De waarderingsregets wetke werden gehanteerd, zijn consìstent met deze wetke werden

toegepast bij het opstelten van de jaarrekening per 31 december 2015, waarover wij een
goedkeurende verktaring gaven.

3.3. Vôststel¡ing van het maximaal uitkeerbaard bedrag

De aangroei in het eigen vermogen per 30 juni 201 ó ten opzichte van 3f december 201 5

bedraagt 545,781,11 EUR en stemt overeen met de netto winst ten bedrage van

474.656,1'l EUR dewetke btijkt uit de tussentijdse resuttatenrekenlng afgestoten per 30 junÍ

2016 en een kapitaatverhoging ten bedrage van 71.f25,00 EUR.

Uit deze boekhoudkundige staat per 30 juni 201ó, die afstuit met een balanstotaat van

11.?79.208,73 EUR, blijkt dat de vennootschap in het huidig boekjaar een uitkeerbare winst
heeft van 474.656,11 EUR. Dit bedrag ligt hoger dan het bedrag van het voorschot, ten

bedrage van 423.775,86 EUR of g*{ËUn per aandeel, waarvan de uitkering vooropgestetd

wordt.- o,oL
6l4 0 úÅ+

KEYWARE TECHNOLOGIES NV
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4, Wijze van uitvoering van de controle

Äangezien het hier handelt over een tussentijdse staat van activa en passiva, hebben wU nlet

atte procedures uitgevoerd die gebruiketijk vereist zijn bij een eindejaarscontrote.

Het betreft dus slechts een beperkt nazicht en geen certificering dat de staat een vottedí9,

getrouw en juist beetd geeft van de vennootschap. Zutks is immers slechts mogelijk na een

vólledige, gedetailteerde controte.

He! beperkt nazicht van de staat van activa en passiva afgesloten per 30 Juni 2016 werd

verricht ln overeenstemming met de controteaanbeveling van het lnstituut van de

BedriJfsrevfsoren in verband met het beperkt nazÍcht en bestond voornametijk uit:

. een analytische vergelijking van de financlëte staat Per 30 juni 201ó met de jaarrekening

per 31 december 2015, waarbij het verband werd getegd tussen de evotutie van de

resultaten en de mutatie van de balansrubrieken;
. een uitvoerig gesprek met de ondernemingsteiding en/of haar raadgevers over de huidige

financlëte en economische omstandigheden Van de vennootschap en de

toekomstpersPectieven ;

. een kritische anatyse van enkete belangrijke posten van activa en passiva van de batans, in

het bijzonder van de evolutie sinds de laatste jaarrekening;

, het nazicht of de staat van activa en passiva zonder toevoeging of weglating voortvloeit uit

de batans van de rekeningen;
. wij hebben nagegaan of de waarderingsregels die biJ het opstetten van de Jaarrekening

geVotgd worden, ook correct werden toegepast voor deze tussentijdse staat.

Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang en onder voorbehoud van hetgeen

voorafgaat en van de opmerkingen onder punt 3.2. van dit verslag, hebben wij in de loop van

onze werkzaamheden geen inbreuken vastgesteld op de boekhoudwet en haar

uitvoeringsbestuiten in verband met de opstetting van de boekhoudkundige staat.

WiJ hebben in de toop van onze werkzaamheden geen betekenisvolte inbreuken vastgestetd op

het Wetboek van vennootschappen of op de statuten, die een invtoed kunnen hebben op de

bestissing van de algemene vergadering of de presentatie van de staat van activa en passiva.

Wij hebben geen kennis, noch werden wij op de hoogte gebracht van betangrijke

gebeurtenissen na de datum van het opstelten van de staat van activa en passiva, die een

significante invloed zouden kunnen hebben op voorgetegde staat van activa en passiva.
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5. Besluit

Wij zijn overgegaan tot het beperkt nazicht van de tussentijdse staat van activa en passiva

van de NV KEYWARE TECHNOLOGIES per 30 juni 201ó, met een balanstotaal van

11.279.208,73 EUR en een tussentíjds resultaat van 474.656,11 EUR, zoals bepaatd in
artiket 618 van het Wetboek van vennootschappen.

Daar ons verstag uitstuitend tot doet heeft de raad van bestuur in te líchten nopens de
beslissing tot uitker¡ng van een interimdlvÍdend, ls ons ondezoek beperkt gebteven tot de
anatyse van de staat van activa en passiva, de vergetijking met de vorige jaarrekening en de

bespreking van de door de onderneming verstrekte financiële informatie.

Onze opdracht werd uitgevoerd in overeenstemmìng met de controleaanbevetlng van het
lnstituut der Bedrijfsrevisoren in verband met het beperkt nazicht. Het was dan ook minder
diepgaand dan een votkomen controte van de jaarrekening.

Dit onder¿oek heeft geen feiten aan het ticht gebracht die deze tussentijdse staat van activa
en passiva op een belangrijke wijze zouden wijzigen, zodat ons inzíens de raad van bestuur
kan overgaan tot de uitkering van het vooropgezette lnterimdividend van 423.775,8ó EUR of

o, oL y,{FlUn per aandeel overeenkomstig de voorschriften van artikel ó18 van het Wetboek van
vennootschappen.

Dit verslag werd opgestetd overeenkomstig artikel ó18 van het Wetboek van vennootschappen

in het kader van de uitkering van een interimdividend en mag niet voor andere doeteinden

worden gebruikt. Dit verstag moet gevoegd worden bÍj het controteverslag dat aan de
gewone algemene vergadering wordt overgelegd,

Zaventem, 1ó augustus 2016

Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door Koen De Brabander
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