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Verslag inzake de beoordeling van de staat van activa en passiva per
31 december 2017 van de vennootschap Cofinimmo NV in het kadervan de
wijziging van het maatschappelijk doel
Overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen, brengen wij, in onze hoedanigheid van
commissaris van de vennootschap Cofinimmo NV ("de vennootschap"), hierbij aan de algemene vergadering
het verslag uit over de staat van activa en passiva, afgesloten op 31 december 2017.
Wij hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva van de
vennootschap per 31 december 2017 opgesteld in overeenstemming met de International Financial Reporting
Standards (IFRS) zoals goedgekeurd door de Europese Unie en met de in België van toepassing zijnde
wettelijke en reglementaire voorschriften.

Verantwoordelijkheid van de raad van bestuur voor het opstellen van de staat van activa en passiva
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van deze staat van activa en passiva per
31 december 2077 in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards (IFRS) zoals
goedgekeurd door de Europese Unie en met de in België van toepassing zijnde wettelijke en reglementaire

voorschriften,

Verantwoordelijkheid van de commissaris
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie over de staat van activa en passiva te formuleren, op
basis van de door ons uitgevoerde beoordeling,
We hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig ISRE 2410, "Beoordeling van tussentijdse financiële
informatie, uitgevoerd door de onafhankelijke auditor van de entite¡t." Een dergelijke beoordeling bestaat uit
het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratieve verantwoordelijke
personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden, De reikwijdte
van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een overeenkomstig de internationale
controlestandaarden (ISA's, International Standards on Auditing) uitgevoerde controle. Om die reden stelt de
beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden
van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden onderkend.

Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel over deze staat van activa en passiva tot uitdrukking.

Conclusie
Op grond van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn
dat de bijhorende staat van activa en passiva van Cofinimmo NV afgesloten op 31 december 2017 met een
balanstotaal van 3 533 558 (000) EUR en met een winst van de lopende periode van 121 056 (000) EUR, niet
in alle van materieel belang zijnde opzichten, is opgesteld in overeenstemming met de International Financial
Reporting Standards (IFRS) zoals goedgekeurd door de Europese Unie en met de in België van toepassing
zijnde wettelijke en reglementaire voorschriften.
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Gofinimmo NV | 31 december 2017

Beperking van gebruik en verspreiding van ons verslag
Dit verslag werd opgesteld voor het exclusief gebruik door de raad van bestuur en de aandeelhouders van de
vennootschap ingevolge artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen en kan derhalve voor geen enkel
ander doel worden aangewend,
Zaventem, 9 februari 2018
De commissaris
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Verslag van de raad van bestuur

Staat van activa en passiva per 31 december 2017 en waarderingsregels van de vennootschap

Deloitte.
Deloitte Bedrijfsrevisoren / Réviseurs d'Entreprises
Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Société civile sous forme d'une société coopérative à responsabilité limitée
Registered Office: Gateway building, Luchthaven Nationaal 1 l, B-1930 Zaventem
VAT BE 0429.053.863 - RPR Brussel/RPM Bruxelles - IBAN BE L7 2300 0465 6121 - BIC GEBABEBB
Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

/

