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Jaarrekening 2007 van het Fonds voor Flankerend Economisch Beleid (Hermesfonds)

Mijnheer de viceminister-president,
Het Rekenhof deelt u mee dat het de controle van de bovenvermelde jaarrekening heeft beëindigd. Die controle kadert in de bevoegdheid van het Rekenhof, toegekend door artikel 6 van de
wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut.
Het Hermesfonds dient een jaarrekening 2007 op te stellen overeenkomstig het besluit van de
Vlaamse Regering van 21 mei 1997 betreffende een geïntegreerde economische boekhouding
en budgettaire rapportering voor de Vlaamse openbare instellingen.
De instelling heeft de uitvoeringsrekening van de begroting als volgt vastgesteld:
ontvangsten
uitgaven

300.244.219 EUR
217.589.236 EUR

Bijgevolg zou er voor het begrotingsjaar 2007 een overschot zijn van 82.654.983 EUR dat, samen met het overschot op 31 december 2006 van 49.796.708 EUR, het gecumuleerd overschot
op 31 december 2007 zou verhogen tot 132.451.691 EUR.
De instelling heeft haar bedrijfseconomische jaarrekening afgesloten met een balanstotaal van
134.919.796 EUR en een winst van het boekjaar van 82.661.651 EUR.
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een grondige controle van de jaarrekening. De controle geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen.
De opmerkingen die het Rekenhof maakte naar aanleiding van de controle van de jaarrekening
2006 zijn ook op de jaarrekening 2007 van toepassing.
Zijn college heeft akte genomen van uw antwoord daaromtrent en de aangekondigde remediëringen zullen verder worden opgevolgd bij de controle van de jaarrekening 2008.
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Het wenst dienaangaande nogmaals te benadrukken dat voor het Hermesfonds de aanwezigheid
van een bestaande en toekomstige correcte en volledige debiteuren- en crediteurenadministratie
een cruciale rol speelt in de opmaak en uitbouw van een transparante economische en budgettaire boekhouding en overeenkomstige rapportering.
Daarbij aansluitend stelt zijn college met voldoening vast dat voor het aanslepend probleem inzake het ontbreken van een degelijke reconciliatie een structurele aanpak in het vooruitzicht wordt
gesteld via de oprichting van een taskforce ‘reconciliatie’ binnen het beleidsdomein EWI. De aangekondigde opmaak en uitklaring ervan voor het Hermesfonds tegen 31 december 2008 zal
dienaangaande een belangrijke toetssteen vormen.
Aangaande het budgettaire luik van de jaarrekening merkt het Rekenhof op dat de begroting zo
getrouw mogelijk op de realiteit moet zijn afgestemd.
Voor het jaar 2007 worden in de uitvoeringsrekening van de begroting echter grote afwijkingen
vastgesteld tussen enerzijds het gebudgetteerde en anderzijds het gerealiseerde. Zo ligt het resultaat ruim 86 miljoen EUR hoger dan wat werd voorzien (bijna een verdrievoudiging) of ruim
30% van de ontvangen dotaties. Gezien de grootte van deze afwijkingen en het tijdstip van de
laatste begrotingsaanpassing (december) kan moeilijk van een accurate budgettering en rapportering worden gesproken.
Het is begrijpelijk dat door wijzigende (economische) omstandigheden de budgettaire cyclus niet
altijd even efficiënt kan worden uitgevoerd en dat deze omstandigheden een zeker tijdsverloop
veroorzaken tussen wat werd/wordt vooropgesteld en wat effectief kon/kan worden gerealiseerd.
Toch dient deze periode zo kort mogelijk te worden gehouden en dienen bijsturingen zo snel mogelijk te worden uitgevoerd en toegelicht opdat de begroting en haar uitvoering in zijn geheel de
werkelijke situatie zo correct mogelijk zou weergegeven en daardoor haar waarde als beleidsinstrument ten volle zou kunnen spelen.
Het Rekenhof verzoekt u te antwoorden binnen de termijn van 1 maand, zoals voorzien in artikel 5bis, derde lid, van de organieke wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof.
De controle resulteerde ook in een aantal boekhoudtechnische opmerkingen, die het Rekenhof
rechtstreeks aan de leidend ambtenaar van het Hermesfonds bezorgt. Een kopie van die brief,
kenmerk N 09-3.435.072 B2, is als bijlage toegevoegd.
Een ondertekend exemplaar van de jaarrekening wordt aan het agentschap Centrale Accounting
bezorgd.
Een kopie van deze brief gaat naar de Vlaamse minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel, alsook naar de leidend ambtenaar van het Hermesfonds.
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