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LIMITED ASSURANCE RAPPORT VAN DE ONAFHANKELIJKE AUDITOR MET BETREKKING TOT DE 
CARE FOR TODAY – RESPECT FOR TOMORROW SECTIE IN HET JAARVERSLAG 2020 VAN LOTUS 
BAKERIES EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN 
_________________________________________________________________________________ 

 
Dit rapport is opgesteld in overeenstemming met de voorwaarden opgenomen in onze opdrachtbrief gedateerd op 
8 februari 2021 (the “Agreement”), waarbij we werden aangesteld om een onafhankelijk limited assurance rapport 
uit te brengen met betrekking tot geselecteerde indicatoren in de sectie Care for Today – Respect for Tomorrow 
over het jaar afgesloten op 31 december 2020 in het Jaarverslag 2020 van Lotus Bakeries en haar 
dochterondernemingen (het “Verslag”). 
 
Verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur 

 
De Raad van Bestuur van Lotus Bakeries NV (“de Vennootschap”) is verantwoordelijk voor het opstellen en 
presenteren van de geselecteerde indicatoren, over het jaar afgesloten op 31 december 2020, aangegeven door 

middel van  in de sectie Care for Today – Respect for Tomorrow van het Verslag (de “Informatie Over Het 
Object Van Onderzoek”), in overeenstemming met de criteria die in de sectie Care for Today – Respect for 
Tomorrow beschreven staan (de “Criteria”). 
 
Deze verantwoordelijkheid bevat de selectie en toepassing van de meest gepaste methodes om de “Informatie 
Over Het Object Van Onderzoek” op te stellen, alsook de betrouwbaarheid van de onderliggende informatie en 
het gebruik van assumpties en schattingen voor de opmaak van individuele toelichtingen inzake duurzaamheid, 
die redelijk zijn in de gegeven omstandigheden. Bovendien bevat de verantwoordelijkheid van de Raad van 
Bestuur het ontwerpen, het implementeren en het onderhouden van systemen en processen die relevant zijn bij 
het opstellen van de “Informatie Over Het Object Van Onderzoek”, die geen afwijkingen van materieel belang die 
het gevolg zijn van fraude of fouten bevatten.  
 
Onze onafhankelijkheid en kwaliteitscontrole  
 
Wij hebben de wettelijke bepalingen inzake onafhankelijkheid nageleefd, en meer bepaald de regels opgenomen 
in de artikelen 12, 13, 14, 16, 20, 28 en 29 van de Wet tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht 
op de bedrijfsrevisoren, evenals de onafhankelijkheids- en overige ethische voorschriften van de Code of Ethics 
for Professional Accountants zoals uitgevaardigd door het International Ethics Standards Board for Accountants 
die is gestoeld op de fundamentele principes van integriteit, objectiviteit, professionele competentie en nodige 
zorgvuldigheid, confidentialiteit en professioneel gedrag. 
 
Ons bedrijfsrevisorenkantoor past de International Standard on Quality Control (ISQC) n°1 toe en onderhoudt een 
uitgebreid systeem van kwaliteitscontrole met inbegrip van gedocumenteerde beleidslijnen en procedures met 
betrekking tot ethische vereisten, professionele standaarden, en van toepassing zijnde wettelijke en 
reglementaire vereisten. 
 
Verantwoordelijkheid van de onafhankelijke auditor 
 
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een onafhankelijke conclusie te formuleren met betrekking tot de 
“Informatie Over Het Object Van Onderzoek” die opgenomen is in het Verslag, gebaseerd op de door ons 
uitgevoerde werkzaamheden en de verkregen onderbouwende informatie. Ons assurance rapport is opgesteld in 
overeenstemming met de voorwaarden die opgenomen zijn in onze opdrachtbrief. 
 
We hebben onze werkzaamheden verricht in overeenstemming met de International Standard on Assurance 
Engagements (ISAE) 3000 (Revised) “Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical 
Financial Information”. Deze standaard schrijft voor dat we voldoen aan de ethische vereisten en dat we de 
opdracht plannen en uitvoeren om een beperkte mate van zekerheid te verkrijgen of er niets onder onze aandacht 
is gekomen dat ons doet aannemen dat de informatie over de “Informatie Over Het Object Van Onderzoek” in alle 
van materieel belang zijnde opzichten niet opgesteld zou zijn overeenkomstig de door de Vennootschap 
uitgebrachte Criteria. 
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In een limited assurance opdracht hebben de uitgevoerde werkzaamheden een kleinere omvang dan het geval is 
bij, een reasonable assurance opdracht. Dienovereenkomstig is het niveau van zekerheid verkregen in een 
limited assurance opdracht lager dan het niveau van zekerheid dat zou worden verkregen indien een reasonable 
assurance opdracht was uitgevoerd. De keuze van de uitgevoerde werkzaamheden is afhankelijk van de door 
ons toegepaste oordeelsvorming en van de inschatting van het risico op afwijkingen van materieel belang in de 
verklaringen van de Raad van Bestuur. Het geheel van de door ons uitgevoerde werkzaamheden bestond onder 
meer uit de volgende procedures: 
 

● Het beoordelen en toetsen van het opzetten en het functioneren van de systemen en processen die 
gebruikt werden voor het verzamelen, het analyseren, het aggregeren en valideren van de gegevens, 
inclusief de gebruikte berekenings- en inschattingmethodes voor de informatie en de gegevens voor het 
jaar afgesloten op 31 december 2020 in het Verslag; 

● het interviewen van de verantwoordelijke personeelsleden; 
● het inspecteren van interne en externe documenten. 

 
De scope van onze werkzaamheden is beperkt tot assurance over de geselecteerde indicatoren, over het jaar 

afgesloten op 31 december 2020, aangegeven door middel van  in de sectie Care for Today – Respect for 
Tomorrow van het Verslag. Onze assurance strekt zich niet uit tot informatie met betrekking tot eerdere perioden 
of tot enige andere informatie die in het Verslag is opgenomen. 
  
Conclusie 

 
Gebaseerd op onze limited assurance opdracht, is niets onder onze aandacht gekomen dat ons laat vermoeden 
dat de geselecteerde indicatoren, over het jaar afgesloten op 31 december 2020, aangegeven door middel van 

 in de sectie Care for Today – Respect for Tomorrow van het Verslag niet zijn opgesteld, in alle van materieel 
belang zijnde opzichten, overeenkomstig de Criteria. 
 
Beperking van het gebruik en de verdeling van ons rapport  
 
Ons rapport is uitsluitend bedoeld voor gebruik door de Vennootschap, met betrekking tot het Verslag over het 
jaar afgesloten op 31 december 2020 en kan niet gebruikt worden voor andere doeleinden. Wij zijn niet 
verantwoordelijk of aansprakelijk voor dit rapport of voor de door ons getrokken conclusies ten aanzien van enige 
derde partij. 
 
 

Gent, 15 april 2021  
 
PwC Bedrijfsrevisoren BV 
vertegenwoordigd door 

 
 
 

 
Lien Winne 
Bedrijfsrevisor 
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