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Jaarrekening 2008 van Fonds voor Flankerend Economisch Beleid (Hermesfonds)

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 6
van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut.
Het Hermesfonds dient een jaarrekening 2008 op te stellen 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

230.251.084 EUR
210.655.828 EUR

Bijgevolg zou er voor het begrotingsjaar 2008 een overschot zijn van 19.595.256 EUR dat,
samen met het overschot op 31 december 2007 van 132.451.691 EUR, het gecumuleerd
overschot op 31 december 2008 zou verhogen tot 152.046.947 EUR.
De instelling heeft haar bedrijfseconomische jaarrekening afgesloten met een balanstotaal
van 160.390.921 EUR en een winst van het boekjaar van 19.595.256 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.
Het Rekenhof heeft akte genomen van uw antwoord op de opmerkingen die het formuleerde
bij de controle van de jaarrekening 2007. Het heeft daarbij begrip voor de omvang en complexiteit van de problematiek en het feit dat het rechtzetten van discrepanties uit het verleden
enige tijd vergt.
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Zijn college stelt inderdaad vast dat tal van opmerkingen die bij vorige controles werden opgemerkt, ook in de jaarrekening 2008 nog niet werden geremedieerd.
Het wenst evenwel te benadrukken dat een oplossing dienaangaande niet op de lange baan
mag worden geschoven. Zowel voor de efficiënte werking van de instelling zelf, als voor een
correcte consolidatie op hoger niveau, is dit van cruciaal belang. Zijn college kijkt dan ook uit
naar de aangekondigde structurele aanpak via de taskforce ‘reconciliatie’ binnen het beleidsdomein EWI.
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 Economie, Buitenlands Beleid,
Landbouw en Plattelandsbeleid, alsook naar de leidend ambtenaar van het Hermesfonds.
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