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Jaarrekening 2007 van de beheersdienst van het Koninklijk Museum voor
Schone Kunsten te Antwerpen (KMSKA); dienst met afzonderlijk beheer
Brief van het agentschap Centrale Accounting van 27 juni 2008, kenmerk
FB/CenAcc/2224017

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 het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 1994 betreffende het
financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer "Beheersdienst van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen".
Het KMSKA heeft een jaarrekening 2007 opgesteld overeenkomstig bovenvermeld
besluit van de Vlaamse Regering.
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een
summiere controle van de jaarrekening. De controle geeft aanleiding tot de volgende opmerking.
Volgens de jaarrekening beschikt het KMSKA op 31 december 2007 niet over
speciën. Nochtans blijft in de (toegangs)kassa's steeds een minimale hoeveelheid
speciën zitten (per einde 2006 bedroegen deze speciën 5.260,75 euro). Dit baar
geld zat ook op 31 december 2007 in de kassa's.
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.
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Een kopie van deze brief gaat naar de Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport
en Brussel, alsook naar de algemeen directeur van het KMSKA.
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