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Jaarrekening 2007 van het Fonds Jongerenwelzijn (FJW)

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 de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van
openbaar nut.
Het Fonds Jongerenwelzijn 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 (boekhoudbesluit). De bedrijfsrevisor heeft een verklaring met voorbehoud afgelegd bij die jaarrekening. Het voorbehoud betreft de opname van de onroerende goederen in de balans aan de verzekerde waarde.
Het agentschap heeft de uitvoeringsrekening van de begroting als volgt vastgesteld:
ontvangsten
uitgaven

276.883.009 EUR
266.958.012 EUR

Bijgevolg is er voor het begrotingsjaar 2007 een overschot van 9.924.997 EUR dat,
samen met het overschot op 31 december 2006 van 1.506.445 EUR, het gecumuleerd overschot op 31 december 2007 verhoogt tot 11.431.442 EUR.
Het agentschap heeft zijn bedrijfseconomische jaarrekening afgesloten met een balanstotaal van 115.878.716 EUR en een nettowinst van het boekjaar van 12.076.862
EUR.
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Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een
grondige controle van de jaarrekening. De controle geeft aanleiding tot volgende opmerkingen:
Overschrijding van termijn
Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de jaarrekening in strijd met artikel 6 van de wet
van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar
nut, pas op 4 september 2008 aan het Rekenhof werd overzonden.
Investeringsdotatie
Volgens artikel 43, § 5, van het boekhoudbesluit worden kapitaalsubsidies en investeringsdotaties, -subsidies, -toelagen en soortgelijke, voor eigen investeringen in resultaat genomen
volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen op de investeringen voor de verwerving waarvan ze werden verkregen. De tegenpost van die boeking is de rubriek dotaties, sub-sidies,
toelagen en soortgelijke als onderdeel van het eigen vermogen.

Het FJW kreeg voor 2007 een investeringsdotatie toegekend van 9,8 miljoen EUR.
Het nam die dotatie onmiddellijk en volledig in resultaat in 2007. De aanrekeningsregel uit het boekhoudbesluit werd dus niet gevolgd. Bovendien is het resultaat van
het boekjaar (12 miljoen EUR) met 8,6 miljoen EUR (raming) overgewaardeerd.
De controle resulteerde ook in een aantal boekhoudtechnische opmerkingen, die het
Rekenhof rechtstreeks aan de leidend ambtenaar van het Fonds Jongerenwelzijn
bezorgt. Een kopie van die brief, kenmerk N 09-3.391.966 B2, is als bijlage gevoegd.
Een ondertekend exemplaar van de jaarrekening wordt aan het agentschap Centrale
Accounting bezorgd.
Een kopie van deze brief gaat naar de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, alsook naar de leidend ambtenaar van het Fonds Jongerenwelzijn.
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