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1 De segmentrapportage op 30 juni 2016 is herzien voor de toepassing van IFRS 8.   



2 De segmentrapportage op 31 december 2016 is herzien voor de toepassing van IFRS 8.   
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Aan de Raad van Bestuur van 
Fagron NV 

 
Verslag van de commissaris omtrent de beoordeling van de verkorte geconsolideerde 
financiële informatie voor de periode afgesloten op 30 juni 2017 
 

 
Inleiding 
 
Wij hebben een beoordeling uitgevoerd van het in bijlage opgenomen verkort geconsolideerd overzicht 
van de financiële positie van Fagron NV en haar dochtervennootschappen op 30 juni 2017 en de 
daarbij horende verkorte geconsolideerde resultatenrekening, het verkort geconsolideerd overzicht van 
gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, de verkorte geconsolideerde balans, het verkort 
geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen en het verkort geconsolideerd 
kasstroomoverzicht over de periode van 6 maanden afgesloten op die datum, evenals van de 
toelichtingen. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk dat deze verkorte geconsolideerde financiële 
informatie is opgesteld en gepresenteerd in overeenstemming met IAS 34 zoals goedgekeurd door de 
Europese Unie. Het is onze verantwoordelijkheid om een besluit te formuleren over deze verkorte 
geconsolideerde financiële informatie op basis van onze beoordeling. 
 
Omvang van de beoordeling  
 
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de “International Standard on Review 
Engagements 2410 – Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor 
of the Entity”. Een beoordeling van tussentijdse financiële informatie bestaat uit het verzoeken om 
inlichtingen aan hoofdzakelijk financiële en boekhoudkundige verantwoordelijken, en het toepassen 
van analytische en andere procedures van beoordeling. De reikwijdte van een beoordeling is 
substantieel kleiner dan een controle uitgevoerd volgens “International Standards on Auditing” en laat 
ons bijgevolg niet toe om met zekerheid te stellen dat we kennis hebben van alle belangrijke gegevens 
die zouden geïdentificeerd zijn indien we een volkomen controle zouden hebben uitgevoerd. Wij 
brengen dan ook geen controleoordeel tot uitdrukking. 
 
Besluit 
 
Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons doet aannemen dat de 
bijgaande verkorte geconsolideerde financiële informatie, in alle van materieel belang zijnde opzichten 
niet opgesteld zou zijn in overeenstemming met IAS 34 zoals goedgekeurd door de Europese Unie. 

 
 
Antwerpen, 3 augustus 2017 
 
 
PwC Bedrijfsrevisoren bcvba 
Vertegenwoordigd door 
 
 
 
 
Peter Van den Eynde 
Bedrijfsrevisor 


