VERSLAG VAN DE COMMISSARIS DER REKENINGEN AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN HET
INSTITUUT VAN DE AUTO-EXPERTS OVER HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 31-12-2018

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, breng ik U verslag uit over de uitvoering van
de controleopdracht die mij werd toevertrouwd. Dit verslag bevat mijn oordeel over het getrouw
beeld van de jaarrekening evenals de vereiste bijkomende vermeldingen en inlichtingen.
Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud
Ik heb de controle uitgevoerd van de jaarrekening, opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de
raad van bestuur van het Instituut, over het boekjaar afgesloten op 31-12-2018.
Het opstellen van de jaarrekening valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan. Deze
verantwoordelijkheid omvat onder meer: het opzetten, implementeren en in stand houden van een
interne controle met betrekking tot het opstellen en de getrouwe weergave van de jaarrekening die
geen afwijkingen van materieel belang, als gevolg van fraude of van het maken van fouten, bevat;
het kiezen en toepassen van geschikte waarderingsregels; en het maken van boekhoudkundige
ramingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.
Het is mijn verantwoordelijkheid een oordeel over deze jaarrekening tot uitdrukking te brengen op
basis van mijn controle. Ik heb mijn controle uitgevoerd zodat een redelijke mate van zekerheid
wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang, als gevolg van fraude of
van het maken van fouten, bevat.
Ik heb controlewerkzaamheden uitgevoerd ter verkrijging van controle-informatie over de in de
jaarrekening opgenomen bedragen en toelichtingen. De selectie van deze controlewerkzaamheden is
afhankelijk van mijn beoordeling welke een inschatting omvat van het risico dat de jaarrekening
mogelijke afwijkingen van materiële aard bevat als gevolg van fraude of fouten.
Ik heb van de verantwoordelijke van het Instituut, de heer Van den Neucker Etienne, de voor mijn
controles vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen op datum van 18-02-2019. Ik heb op basis
van steekproeven de verantwoording onderzocht van de bedragen opgenomen in de jaarrekening. Ik
ben van mening dat deze werkzaamheden een redelijke basis vormen voor het uitbrengen van mijn
oordeel.
Naar mijn oordeel geeft de jaarrekening afgesloten op 31-12-2018 een getrouw beeld van het
vermogen, de financiële toestand en de resultaten van het Instituut, in overeenstemming met het in
België van toepassing zijnde wettelijke kader.
Wuustwezel, 18-02-2019
Commissaris der Rekeningen
De Bruyn Adrianus

