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Jaarrekening 2014 van het Fonds Flankerend Economisch Beleid (FFEB –
Hermesfonds)
Mevrouw de viceminister-president,
Het Rekenhof deelt u mee dat het de controle van de bovenvermelde jaarrekening heeft
beëindigd op basis van de officiële rekening die het departement Financiën en Begroting op
31 maart 2015 aan het Rekenhof heeft bezorgd. Die controle kadert in de bevoegdheid van
het Rekenhof, toegekend door artikel 63, §1, van het rekendecreet van 8 juli 2011.
Het Hermesfonds heeft een jaarrekening 2014 opgesteld overeenkomstig het rekendecreet
van 8 juli 2011.
Het Hermesfonds heeft de uitvoeringsrekening van de begroting als volgt vastgesteld:
ontvangsten
uitgaven

149.611.689 euro
197.601.813 euro

Bijgevolg is er voor het begrotingsjaar 2014 een tekort van 47.990.124 euro, dat, samen met
het overschot op 31 december 2013 van 64.877.807 euro, het gecumuleerd overschot op
31 december 2014 terugbracht tot 16.887.683 euro.
Het agentschap heeft zijn bedrijfseconomische jaarrekening afgesloten met een balanstotaal van 64.850.789 euro en een nettoverlies van het boekjaar van 49.267.125 euro.
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een controle van
de jaarrekening. De controle geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen:
•

De 63,6 miljoen euro op de balanspost overige vorderingen bevat 6,5 miljoen euro
vorderingen waarvan de bestemmeling niet gekend is. Daarenboven bevat deze rubriek
ook vorderingen met een negatief bedrag voor in totaal 24,1 miljoen euro. Dat kan de
financiële toestand in de jaarrekening vertekenen. Het Rekenhof beveelt aan nog actieve vorderingen te inventariseren en de boekhouding in overeenstemming te brengen
met de werkelijkheid. Het fonds moet vervolgens eventuele correctieboekingen ook
budgettair correct aanrekenen.
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•

De problemen met de balansposten handelsvorderingen en de handelsschulden op ten
hoogste één jaar voor respectievelijk 1.291.058 euro en 134.394 euro die het Rekenhof
vorig jaar heeft gemeld aan de administrateur-generaal, werden nog niet aangepakt. De
transacties op deze posten dateren van vóór 2012 en zijn toe te schrijven aan het
samensmelten van het Vlaams Agentschap Ondernemen met het Agentschap
Economie. De onderliggende documenten van de transacties verschaffen niet altijd te
nodige verklaring voor de boeking. Ook zijn al gedurende enkele jaren geen wijzigingen meer aangebracht. Daardoor is er enige onzekerheid over de juiste financiële toestand van het Hermesfonds en de opvolging van de openstaande vorderingen en schulden uit het verleden. Het Rekenhof dringt aan om de nodige correcties te doen en de
boekhouding overeenkomstig de werkelijke toestand en op basis van een passende verantwoording te voeren.

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.
Een kopie van deze brief gaat naar de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en
Sport, alsook naar de administrateur-generaal van het Hermesfonds.
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