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Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering Van de
vennootschap Keyware Technologies NV over het boekjaar afgesloten
op 31 december 2015
Overeenkomstig de wettetijke en statutaire bepatingen, 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
2015, en de resuttatenrekening voor het boekjaar afgesloten op die datum en de toelichting.

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 2015, opgestetd op grond van
het in Betgië van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestetsel, met een batanstotaat
van 10.698.604 EUR en waaryan de resuttatenrekening afstuit met een winst van het boekjaar
van'1.462.688 EUR.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan voor het opstellen van de iaarrekening
Het bestuursorgaan is verantwoordetijk voor het opstetten van de jaarrekening die een
getrouw beetd geeft in overeenstemming met het in Betgië van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestetset, atsook voor het imptementeren van de interne beheersing
die het bestuursorgaan noodzaketijk acht voor het opstelten van de jaarrekening die geen
afwijking van materieet betang bevat die het gevotg is van fraude of van fouten.

Verantwoordelijkheid van de commissaris
Het is onze verantwoordetijkheid een oordeel over deze jaarrekening tot uitdrukking te
brengen op basis van onze controte. Wij hebben onze controte votgens de internationate
controtestandaarden (lSA's) uitgevoerd. Die standaarden vereisen dat wij aan de
deontotogische vereisten votdoen alsook de controte ptannen en uitvoeren teneinde een
redetijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de jaarrekening geen afwijkingen van
materieel betang bevat.

ter verkrijging van controte-informatie over de in de
jaarrekening opgenomen bedragen en toetichtingen. De geselecteerde werkzaamheden zijn
Een controte omvat werkzaamheden

afhanketijk van de beoordeting 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
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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 oordeet over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit. Een
controle omvat tevens een evatuatie van de geschiktheid van de gehanteerde
waarderingsregets en van de redetijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte
schattingen, atsmede een evatuatie van de presentatie van de jaarrekening ats geheet.

Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestelden van de entiteit de voor onze
controte vereiste ophetderingen en inlichtingen verkregen.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controte-informatie votdoende 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 Technotogies NV per 31 december 2015 atsook van
haar resuttaten over het boekjaar dat op die datum is afgestoten, in overeenstemming met

het in Betgië van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestetset.

Verslag betreffende overige door wet- en regelgeving gestelde eisen
Het bestuursorgaan is verantwoordetijk voor het opstetten en de inhoud van het jaarverstag,
het naleven van de wettetijke en bestuursrechtetijke voorschriften die van toepassing zijn op
het voeren van de boekhouding, atsook voor het nateven 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 atte van materieel betang zijnde opzichten, de nateving van
bepaatde wettetijke en reglementaire verptichtingen na te gaan. Op grond hiervan doen wij
de votgende bijkomende verktaringen die niet van aard zijn om de draagwijdte van ons
oordeet over de jaarrekening te wijzigen:

.

Het jaarverstag behandett de door de wet vereiste intichtingen, 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.

.

Onverminderd formete aspecten van ondergeschikt betang, werd de boekhouding gevoerd
in overeenstemming met de in Betgië van toepassing zijnde wettetijke en
bestuursrechteti j ke voorschriften.

.

De resuttaatverwerking, die aan de algemene vergadering wordt voorgesteld, stemt
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overeen met de wettetijke en statutaire bepalingen.
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Wij dienen u geen verrichtingen of bestissingen mede te deten die in overtreding met de
statuten of het Wetboek van vennootschappen zijn gedaan of genomen.

Zaventem, 25

2016

Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA
Commissaris

Vertegenwoordigd door Koen De Brabander
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