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Jaarrekening 2007 van het Reproductiefonds Vlaamse Musea nv (in vereffening)

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 Reproductiefonds Vlaamse Musea 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. De bedrijfsrevisor heeft bij die jaarrekening een verklaring zonder voorbehoud met een toelichtende paragraaf afgelegd. Hij vestigt
daarbij de aandacht op het jaarverslag van de raad van bestuur waarin wordt vermeld dat de jaarrekening werd opgesteld volgens de regels van de discontinuïteit
gezien het voorstel invereffeningstelling en sluiting van de onderneming.
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een
summiere controle van de jaarrekening. De controle geeft aanleiding tot de volgende
opmerkingen.
Overschrijding van de termijn
Artikel 6 van de wet van 16 maart 1954 bepaalt dat de minister van Financiën de rekeningen van de instellingen uiterlijk op 31 mei van het jaar na dat van het beheer
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fonds Vlaamse Musea nv werd pas bij brief van 23 december 2008 naar het Rekenhof verzonden. De wettelijke termijn werd dus met bijna 7 maanden overschreden.
Discontinuïteit van de onderneming
Het netto actief van het Reproductiefonds Vlaamse Musea was eind 2007, ten gevolge van geleden verliezen, gedaald tot minder dan de helft van het maatschappelijk
kapitaal. De algemene vergadering beraadslaagde in haar vergadering van 22 april
2008 over deze situatie en besliste tot de in vereffeningstelling en de sluiting van het
Reproductiefonds tegen uiterlijk 31 december 2008.
In de jaarrekening 2007 werden de waarderingsregels dan ook aangepast aan de
toestand van discontinuïteit van de onderneming. Zo werden de vaste activa en voorraden gewaardeerd aan de vermoedelijke realisatiewaarde en werd een voorziening
aangelegd voor sociaal passief (85.000 EUR) evenals voor honoraria in het kader
van de in vereffeningstelling van het Reproductiefonds (5.000 EUR).
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 boekhoudtechnische opmerking, die het Rekenhof rechtstreeks aan de directeur van het Reproductiefonds Vlaamse Musea nv bezorgt. Een kopie van die brief, kenmerk N 09-3.391.967 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 Cultuur, Jeugd, Sport
en Brussel, alsook naar de directeur en de voorzitter van de raad van bestuur van
het Reproductiefonds Vlaamse Musea nv (in vereffening).
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