
 
 
 

 
 
Jaarrekening 2012 van nv Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) 
 
 
Mijnheer de minister, 
 
Het Rekenhof deelt u mee dat het de controle van de bovenvermelde jaarrekening heeft 
beëindigd op basis van een officieuze rekening die op 4 september 2013 aan het Rekenhof is 
bezorgd. Die controle kadert in de bevoegdheid van het Rekenhof, toegekend door arti-
kel 63, §1, van het rekendecreet van 8 juli 2011.  
 
De nv Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel heeft een jaarrekening 2012 opgesteld over-
eenkomstig het rekendecreet van 8 juli 2011. 
 
De nv Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel heeft de uitvoeringsrekening van de begro-
ting als volgt vastgesteld: 
 
ontvangsten  137.782.065 euro 
uitgaven 130.226.596 euro 
 
Bijgevolg is er voor het begrotingsjaar 2012 een overschot van 7.555.469 euro. 
 
De nv Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel heeft zijn bedrijfseconomische jaarrekening 
afgesloten met een balanstotaal van 1.084.065.076 euro en een nettowinst van het boekjaar 
van 22.623.103 euro.  
 
De bedrijfsrevisor heeft een verklaring zonder voorbehoud, met toelichtende paragraaf, 
afgelegd bij de statutaire jaarrekening 2012. Die toelichting betrof de activawaarde van de 
overblijvende studiekosten en activa in aanbouw voor het Oosterweelproject. 
 
De BAM heeft ook een geconsolideerde jaarrekening 2012 opgesteld. De bedrijfsrevisor 
heeft daarbij een verklaring zonder voorbehoud, met eenzelfde toelichtende paragraaf afge-
legd. 
 
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een controle van 
de jaarrekening. De controle geeft aanleiding tot de volgende opmerking. 

De heer P. Muyters 
Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, 
Ruimtelijke Ordening en Sport 
Phoenixgebouw - 11de verdieping 
Koning Albert II-laan 19 bus 11 
1210 BRUSSEL 
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In toepassing van het rekendecreet behoort de nv Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel 
sinds 2012 tot de ESR-consolidatiekring van de Vlaamse overheid. De nv Beheersmaat-
schappij Antwerpen Mobiel heeft geen officiële begroting voor 2012 voorgelegd aan het 
Vlaams Parlement, maar heeft wel een uitvoeringsrekening opgesteld. 
 
Het Rekenhof verzoekt u te antwoorden binnen de termijn van één maand, zoals bepaald in 
artikel 66, derde lid, van het rekendecreet van 8 juli 2011. 
 
De controle resulteerde ook in een aantal boekhoudtechnische opmerkingen, die het  
Rekenhof rechtstreeks aan de algemeen manager van nv Beheersmaatschappij Antwerpen 
Mobiel bezorgt. Een kopie van die brief, kenmerk N 09-3.701.504 B2, is als bijlage bijge-
voegd. 
 
Een kopie van deze brief gaat naar de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare  
Werken, alsook naar de algemeen manager en de voorzitter van de raad van bestuur van  
nv Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel. 
 
Op last: Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
 
Rudi Moens  Ignace Desomer 
Raadsheer  Voorzitter 
 
 
Bijlage:  kopie van brief 
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