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Jaarrekening 2008 van Flanders Investment and Trade (FIT)

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 de wet
van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut.
FIT heeft een jaarrekening 2008 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 (hierna boekhoudbesluit).
De bedrijfsrevisor heeft een verklaring onder voorbehoud afgelegd bij die jaarrekening. Het
voorbehoud betreft de wijze waarop facturen voor het buitenland worden opgenomen in de
boekhouding. Deze wijze is budgettair geïnspireerd waardoor kosten niet altijd aan het juiste
boekjaar worden toegewezen.
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.
1. Reconciliatie van de economische en budgettaire rapportering
Het boekhoudbesluit bepaalt in artikel 47, eerste lid, dat de uitvoering van de begroting
voortvloeit uit de bedrijfseconomische boekhouding die in een koppeling met de desbetreffende ESR-code voorziet voor de boekingen die een budgettaire implicatie hebben. Het Rekenhof heeft vastgesteld dat er geen koppeling voorzien is voor de grootboekrekening
642000 Minderwaarden op realisatie handelsvorderingen. Deze minderwaarden worden bijgevolg budgettair niet aangerekend.
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2. Budgetafwijkingen
Er werden begrotingsoverschrijdingen vastgesteld op talrijke ESR-codes (bijvoorbeeld 11.11,
11.2, 11.3, 11.4, 12.11, 21.1, 41.4, ...). Niettemin eindigt FIT met een budgettair overschot
van 151.000 euro.
Artikel 47, tweede lid, van het boekhoudbesluit stelt dat de toelichting bij de uitvoering van de
begroting een verklaring van de voornaamste budgetafwijkingen dient te omvatten. De in de
jaarrekening 2008 opgenomen toelichting verwijst evenwel naar afwijkingen ten opzichte van
de beleidsbegroting. Vermits in de beleidsbegroting een andere codificatie dan het ESRstelsel wordt gehanteerd, is de reden van de budgetafwijkingen niet duidelijk.
3. Werkingsdotatie
Het Rekenhof constateert dat in 2008 nog 10.000 euro werd geboekt met betrekking tot de
werkingsdotatie 2007. Er is bijgevolg geen correcte periodetoerekening. De instelling bleek
niet tijdig op de hoogte van deze extra dotatie.
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.
Een ondertekend exemplaar van de jaarrekening wordt aan het agentschap Centrale Accounting bezorgd.
Een kopie van deze brief gaat naar de Vlaamse minister van Buitenlands Beleid, alsook naar
de gedelegeerd bestuurder en de voorzitter van de raad van bestuur van FIT.
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