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Jaarrekening 2007 van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)
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 6 van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige
instellingen van openbaar nut.
Het VLIF dient een jaarrekening 2007 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 te stellen.
De instelling heeft de uitvoeringsrekening van de begroting als volgt vastgesteld:
ontvangsten
uitgaven

56.665.778 EUR
55.259.755 EUR

Bijgevolg zou er voor het begrotingsjaar 2007 een overschot zijn van 1.406.023 EUR
dat, samen met het overschot op 31 december 2006 van 1.703.633 EUR, het gecumuleerd overschot op 31 december 2007 zou verhogen tot 3.109.656 EUR.
De instelling heeft haar bedrijfseconomische jaarrekening afgesloten met een balanstotaal van 6.936.064 EUR en een nettowinst van het boekjaar van 1.406.024
EUR.
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.
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Er wordt akte genomen van uw antwoord van 5 september 2008 op de Rekenhofbrief
van 18 maart 2008 aangaande de controle van de jaarrekening 2006.
Niettegenstaande uw mededeling dat reeds in 2007 met betrekking tot de uitzuivering van de debiteurenadministratie een eerste aanzet is gebeurd, blijkt dit niet uit de
jaarrekening 2007. Het Rekenhof herhaalt derhalve zijn opmerking over de onvolledigheid en niet-transparantie van de debiteurenadministratie en de daaraan gekoppelde consequenties betreffende de correctheid van de openstaande vorderingen, de
aangelegde voorzieningen dienaangaande, het bekomen resultaat in het algemeen
en de weergave ervan in de balans.
Voor de crediteurenadministratie kan hetzelfde worden vastgesteld.
Zijn college concludeert dat de debiteuren- en crediteurenadministratie op een efficiëntere wijze dient te worden bijgehouden, waarbij absolute prioriteit dient te worden
gegeven aan het uitzuiveren van de bestaande onregelmatigheden, zoals onterecht
openstaande vorderingen en schulden.
Naast deze rechtzettingen dienen ook gepaste maatregelen te worden genomen om
herhaling van dergelijke onregelmatigheden in de toekomst te vermijden/uit te sluiten.
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 leidend ambtenaar van het VLIF bezorgt. Een kopie
van die brief, kenmerk N 09-3.435.074 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 Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw,
Zeevisserij en Plattelandsbeleid, alsook naar de administrateur-generaal van het
Agentschap voor Landbouw en Visserij.
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