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Jaarrekening 2007 van het Herplaatsingsfonds

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 2,
§2, van het decreet van 18 mei 1999 houdende oprichting van een Herplaatsingsfonds.
Het Herplaatsingsfonds 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 instelling heeft de uitvoeringsrekening van de begroting als volgt vastgesteld:
ontvangsten
uitgaven

4.994.716 EUR
2.138.699 EUR

Bijgevolg is er voor het begrotingsjaar 2007 een overschot van 2.856.017 EUR dat, samen
met het overschot op 31 december 2006 van 7.539.285 EUR, het gecumuleerd overschot op
31 december 2007 verhoogt tot 10.395.302 EUR.
De instelling heeft haar bedrijfseconomische jaarrekening afgesloten met een balanstotaal
van 10.398.310 EUR en een nettowinst van het boekjaar van 2.856.017 EUR.
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een summiere
controle van de jaarrekening. De controle geeft geen aanleiding tot opmerkingen in deze
rapportering.
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De controle resulteerde wel in een aantal boekhoudtechnische opmerkingen, die het Rekenhof rechtstreeks aan de administrateur-generaal van het Herplaatsingsfonds bezorgt. Een
kopie van die brief, kenmerk N 09-3.430.568 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 Werk, Onderwijs en Vorming,
alsook naar de administrateur-generaal van het Herplaatsingsfonds.
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