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Jaarrekening 2014 van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
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
30 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 VAPH heeft een jaarrekening 2014 opgesteld overeenkomstig het rekendecreet van
8 juli 2011.
Het agentschap heeft de uitvoeringsrekening van de begroting als volgt vastgesteld:
ontvangsten
uitgaven

1.439.879.932 euro
1.422.574.499 euro

Bijgevolg is er voor het begrotingsjaar 2014 een overschot van 17.305.433 euro dat, samen
met het overschot op 31 december 2013 van 15.873.764 euro, het gecumuleerde overschot op
31 december 2014 verhoogt tot 33.179.197 euro. De ontvangsten omvatten opnemingen uit
reservefondsen voor een bedrag van 14.968.183 euro.
Het agentschap heeft zijn bedrijfseconomische jaarrekening afgesloten met een balanstotaal van 207.240.772 euro en een nettowinst van het boekjaar van 2.305.973 euro.
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een controle van
de jaarrekening.
De bedrijfsrevisor was op het ogenblik van de controle nog niet benoemd.
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De controle resulteerde in een boekhoudtechnische opmerking, die het Rekenhof rechtstreeks aan de administrateur-generaal van het VAPH bezorgt. Een kopie van die brief,
kenmerk N 09-3.709.093 B2, is als bijlage bijgevoegd.
Een kopie van deze brief gaat naar de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en
Gezin, alsook naar de leidend ambtenaar van het VAPH.
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Bijlage: kopie van brief

N09-3.709.093 B1

2/2

