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Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van de
vennootschap Materialise NV over het boekjaar afgesloten op
31 december 2O16
Overeenkomstig de wettetijke en statutaire bepatingen, brengen wij u verstag uit in het kader
van ons mandaat van commissaris. Dit verslag omvat ons oordeel over de jaarrekening en
tevens de vereiste bijkomende verklaringen. De jaarrekening bevat de balans op 31 december
2016, en de resuttatenrekening voor het boekjaar afgestoten op die datum en de toetichting.

Verslag over de jaarrekening - oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben de controte uitgevoerd van de jaarrekening van de vennootschap Materialise NV
over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016, opgestetd op grond van het in Betgië van
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestetsel, met een balanstotaal van
156.837.652,94 EUR en waarvan de resultatenrekening afstuit met een verlies van het
boekjaar van 8.358.324,71 EUR.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgoan voor het opstellen van de jaarrekening
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 referentiestetsel, atsook voor het implementeren van de interne beheersing
die het bestuursorgaan noodzaketijk acht voor het opstetten van de jaarrekening die geen
afwijking van materieel belang bevat die het gevotg is van fraude of van fouten.

Verontwoordelijkheid von de commissaris
Het is onze verantwoordetijkheid een oordeet over deze jaarrekening tot uitdrukking te
brengen op basis van onze controte. Wij hebben onze controte uitgevoerd votgens de
internationate controtestandaarden (lSA's) zoats deze in Betgië werden aangenomen. Die
standaarden vereisen dat wij aan de deontologische vereisten voldoen atsook de controle
plannen en uitvoeren teneinde een redetijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de
jaarrekening geen afwijkingen van materieel betang bevat.

ter verkrijging van controle-informatie over de in de
jaarrekening opgenomen bedragen en toelichtingen. 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 gevotg van fraude of
van fouten. Bij het maken van die risico-inschatting neemt de commissaris de interne
beheersing van de entiteit in aanmerking die relevant is voor het opstetten door de entiteit
van de jaarrekening die een getrouw beetd geeft, teneinde controlewerkzaamheden 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.
Een controte omvat werkzaamheden

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA / BTW BE 0431 0BB 289 RPR Brussel
BDO Réviseurs d'Entreprises Soc. Civ. SCRL / TVA BE 0431 0BB 289 RPM Bruxettes
BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA - BDO Réviseurs d'Entreprises Soc. Civ. 5CRL, a timited tiability company incorporated jn Betgium,
is a member of BDO lnternationat Limited, a tJK company timited by guarantee, and forms part of the internationaL BDO network of independent member firms

BDO
Een controte omvat tevens een evatuatie van de geschiktheid van de gehanteerde

waarderingsregels en van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte
schattingen, atsmede een evaluatie van de presentatie van de jaarrekening ats geheet

Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestetden van de entiteit de voor onze
controte vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie votdoende en geschikt is
om daarop ons oordeet te baseren.

Oordeel zonder voorbehoud
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beetd van het vermogen en de financiëte
toestand van de vennootschap Materiatise NV per 31 december 2016 atsook van haar
resuttaten over het boekjaar dat op die datum is afgestoten, in overeenstemming met het in
Betgië van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestetsel.

Benadrukkìng bepaalde aangelegenheid

heeft in de toop van het boekjaar haar waarderingsregets gewijzigd inzake
de activering van kosten voor onderzoek en ontwikketing. Overeenkomstig artikel 30 van het
koninktijk bestuit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen
zijn de onderbouwing van deze wijziging atsook de financiëte impact op het vermogen, de
financiële toestand en de resuttaten van de vennootschap vermeld in de waarderingsregels
opgenomen onder toetichting VOL 6.19 bij de jaarrekening. Deze aangelegenheid doet geen
afbreuk aan het hierboven tot uitdrukking gebracht oordeet.
De vennootschap

Verslag betreffende overige door wet- en regelgeving gestelde eisen
Het bestuursorgaan is verantwoordetijk voor het opstelten en de inhoud van het jaarverstag,
het nateven van de wettetijke en bestuursrechtetijke voorschriften die van toepassing zijn op
het voeren van de boekhouding, alsook 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 a[[e van materieel betang zijnde opzichten, de nateving van
bepaatde wettetijke en reglementaire verplichtingen na te gaan. Op grond hiervan doen wij
de votgende bijkomende verktaringen die niet van aard zijn om de draagwijdte van ons
oordeel over de jaarrekening te wijzigen:
Overeenkomstig artiket 523 van het Wetboek van vennootschappen dienen wij u verstag uit
te brengen over de hiernavolgende verrichtingen die hebben plaatsgevonden tijdens het
boekjaar afgestoten op 31 december 2016, en die ook vermetd zijn in het jaarverslag:
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Naar aanteiding van de beraadslaging en bestissing van de Raad van Bestuur van
8 december 2016 hebben drie bestuurders van de vennootschap, zijnde Hitde lngelaere,
Witfried Vancraen en Peter Leys, verklaard een tegenstrijdig betang van
vermogensrechtetijke aard te hebben betreffende de goedkeuring van hun benoeming en
bijhorende bezotdiging ats tid van het directiecomité en de beëindiging van hun

management services agreement.

ln het jaarverslag heeft de Raad van Bestuur aan u, overeenkomstig artikel 523 van het
Wetboek van vennootschappen, de gepaste inlichtingen verschaft met betrekking tot
voornoemde met uitzondering van de vermogensrechtetijke gevolgen ervan voor de
vennootschap.

.

Het jaarverstag, opgestetd overeenkomstig de artiketen 95 en 96 van het Wetboek van
vennootschappen en neer te leggen overeenkomstig artikel 100 van het Wetboek van
vennootschappen, behandelt, zowel naar vorm ats naar inhoud, 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 met uitzondering van de ontbrekende informatie over de tegenstrijdige
belangen van vermogensrechtelijke aard zoats in voorgaand punt besproken en met
uitzondering van de verklaring inzake deugdetijk bestuur zoals opgenomen in artiket 96gz
van het Wetboek van Vennootschappen.

.

te teggen overeenkomstig artiket 100 van het Wetboek van
zowel naar vorm ats naar inhoud, de door de wet vereiste
behandett,
vennootschappen,
intichtingen en bevat geen van materieel betang zijnde inconsistenties op basis van de
informatie waarover wij beschikken in ons controledossier.

.

Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding gevoerd
in overeenstemming met de in Betgië van toepassing zijnde wettelijke en
bestuursrechtetij ke voorschriften.

.

De resuttaatverwerking, die aan de atgemene vergadering wordt voorgesteld, stemt

De sociale batans, neer

overeen met de wettetijke en statutaire bepalingen.

.

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 met uitzondering
van de ontbrekende informatie betreffende de hierboven vermetde artikets 523 en 96 5 Z
van het Wetboek van Vennootschappen zoats voorafgaandetijk in dit verslag beschreven.
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Vertegenwoordigd door Bert Kegels
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