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Jaarrekening 2007 van het Vlaams Agentschap Ondernemen (VLAO)

Mijnheer de minister,
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 VLAO heeft een jaarrekening 2007 opgesteld overeenkomstig het besluit van de
Vlaamse Regering van 21 mei 1997 betreffende een geïntegreerde economische
boekhouding en budgettaire rapportering voor de Vlaamse openbare instellingen.
Met betrekking tot de controle van deze jaarrekening werd door de bedrijfsrevisor
een managementletter overhandigd, maar heeft het Rekenhof tot op heden geen officiële verklaring over de jaarrekening ontvangen.
Het agentschap heeft de uitvoeringsrekening van de begroting als volgt vastgesteld:
ontvangsten
uitgaven

18.424.656 EUR
15.540.881 EUR

Bijgevolg zou er voor het begrotingsjaar 2007 een overschot zijn van 2.883.775 EUR
dat, samen met het tekort op 31 december 2006 van 168.134 EUR, het gecumuleerd
resultaat op 31 december 2007 zou verhogen tot 2.715.641 EUR.
Het agentschap heeft zijn bedrijfseconomische jaarrekening afgesloten met een balanstotaal van 6.098.465 EUR en een winst van het boekjaar van 2.589.330 EUR.
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Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een
summiere controle van de jaarrekening.
Aangaande het ontwerp van managementletter met betrekking tot de eindejaarscontrole over de boekjaren 2006 en 2007, vond eind vorig jaar een overleg plaats tussen
vertegenwoordigers van het VLAO, het betrokken revisorenkantoor, het IVA Centrale
Accounting en het Rekenhof.
Het Rekenhof kan de aandachtspunten die de bedrijfsrevisor in de definitieve versie
van deze letter heeft opgenomen, onderschrijven. Wel wenst het op de hoogte te
worden gebracht van de officiële verklaring over deze jaarrekening.
Met het oog op de ontbinding zonder vereffening van het VLAO per 1 januari 2009,
dringt zijn college aan op een degelijke opvolging van de in de managementletter
opgenomen aanbevelingen.
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 Agentschap Ondernemen
bezorgt. Een kopie van die brief, kenmerk N 09-3.435.071 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, Buitenlands
Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, alsook naar de leidend ambtenaar van het
Agentschap
Ondernemen.
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