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Commissarisverslag  

over de rekeningen van Lions International District 112B Belgium afgesloten op 30 juni 2021. 

Gouverneur Marc De Kegel 

 

 

Als gevolg van de opdracht die me werd toevertrouwd, heb ik de balans- en de resultatenrekeningen 
van het Lions District 112B voor het werkjaar 2020-2021 gecontroleerd. 

 

De balans op datum van 30 juni 2021 werd opgesteld op basis van het in België van toepassing zijnde 
boekhoudkundige referentiestelsel met een balanstotaal van 145.387,21 Euro en een positief saldo 
van het boekjaar van 22.598,13 Euro. 

Het opstellen van de balans en de resultatenrekening valt onder de verantwoordelijkheid van het 
Kernkabinet. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer : het opzetten van een interne controle 
met betrekking tot het opstellen en de getrouwe weergave van de balans- en de resultaten-
rekeningen 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 
schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn. 

Het is mijn verantwoordelijkheid een oordeel over deze balans- en de resultatenrekeningen tot 
uitdrukking te brengen op basis van mijn controle. 

Ik heb de controle uitgevoerd in overeenstemming met de wettelijke geldende Belgische 
controlenormen. 

De door mij uitgevoerde controlewerkzaamheden behelsden voornamelijk het onderzoek van de 
verantwoording van de bedragen opgenomen in de rekeningen op basis van steekproeven, de 
gegrondheid van de waarderingsregels, de redelijkheid van de gemaakte boekhoudkundige 
ramingen, alsook de beoordeling van de voorstelling van de balans en de resultatenrekening als 
geheel. 

Ik heb van penningmeester Luc Schoeters alle voor mijn controles vereiste ophelderingen en 
inlichtingen verkregen. 

Naar mijn oordeel geven de balans- en de resultatenrekeningen afgesloten op 30 juni 2021 een 
getrouw beeld van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van het Lions district 112B 
in overeenstemming met het Belgische boekhoudkundig referentiestelsel. 

Niettemin wens ik mijn verslag aan te vullen met volgende aangelegenheden, waarop ik in het 
bijzonder de aandacht wens te vestigen.  

• De fysische voorraad werd door mij niet nageteld. Ik heb me wel kunnen overtuigen van de 
redelijkheid en de waarde ervan aan de hand van de aanwezige documenten.  

• Gezien het vele werk dat gepresteerd wordt tot het bijhouden van deze voorraad  alsook de 
relatief geringe resultaten zou men zich kunnen afvragen of deze voorraad nog op het niveau 
van de districten dient te worden bijgehouden. 
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• Alle uitstaande vorderingen zijn betaald zodat de provisie dubieuze debiteuren,                      
ad. 1.242,50 Euro in de reserves is opgenomen. 
 

 
Deze bijkomende informatie is niet van aard om de draagwijdte van mijn verklaring over de balans- 
en resultatenrekeningen per 30 juni 2021 te beïnvloeden. 

Ik dank Luc Schoeters, penningmeester van het District voor de aangename en correcte 
samenwerking in het voorbije jaar. 

 

Buggenhout, 19 april 2022. 

 

 

Leo Van Steenberge, 

Commissaris 

Lions District 112B 

 


