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Jaarrekening 2007 van het Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (EV ILVO)

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 14 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 februari
2007 betreffende de werking, het beheer en de boekhouding van het EV ILVO.
Het EV IVLO 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.
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een
grondige controle van de jaarrekening. De controle geeft aanleiding tot volgende
opmerkingen.
Conform artikel 14, § 3, van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 februari
2007 betreffende de werking, het beheer en de boekhouding van het EV ILVO,
dient uiterlijk 31 mei van het jaar volgend op dat van het beheer een jaarrekening
voor toezicht te worden overgelegd aan het Rekenhof. Voor de jaarrekening 2007
werd deze termijn met ruim 7 maanden overschreden.
Artikel 15 van het boekhoudbesluit van 21 mei 1997 bepaalt dat het rekeningstelsel van de rechtspersoon zodanig moet worden opgevat of aangepast dat de balans en de resultatenrekening zonder toevoeging of weglating voortvloeien uit de
balans van de desbetreffende rekeningen.
Voor de verwerking van de overlopende rekeningen in de rubriek 49 is dit niet het
geval. Overeenkomstige rapporteringen onder de rubrieken 41 “Overige vorderinRegentschapsstraat 2
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gen” en 48 “Overige schulden” vloeien dan ook niet voort uit de corresponderende
rekeningen in de proef- en saldibalans.
Artikel 23 en volgende van dit boekhoudbesluit omschrijven een aantal algemene
waarderingsregels en toe te passen afschrijvingspercentages. Voor een aantal
specifieke activiteiten met eigen kenmerken kan van deze algemene regels worden afgeweken, mits voorafgaande goedkeuring door de minister van Financiën
en Begroting. In dat geval moeten deze specifieke regels tevens voldoende nauwkeurig worden weergegeven in het overzicht van de toegepaste waarderingsregels
in Volume 19 van de gerapporteerde jaarrekening.
Aansluitend bij het voorgaande deelt zijn college eveneens mee dat alle afschrijvingen van activabestanddelen van de balans lineair en pro-rata-temporis moeten
worden berekend.
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 voorzitter van de Beheerscommissie van het EV
ILVO bezorgt. Een kopie van die brief, kenmerk N 09-3.485.183 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 voorzitter van de
Beheerscommissie van het EV ILVO.
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