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Jaarrekening 2014 van het Vlaams Woningfonds
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 de raad van bestuur op 18 maart 2015 vaststelde zoals goedgekeurd door de algemene vergadering in 20 mei 2015 en op basis van het
verkort schema van de jaarrekening 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 Vlaams Woningfonds heeft een jaarrekening 2014 opgesteld overeenkomstig het rekendecreet van 8 juli 2011.
Aangezien het Vlaams Woningfonds pas recent geconsolideerd wordt en er geen begroting
2014 was opgesteld doet het Rekenhof geen uitspraak over de uitvoeringsrekening van de
begroting over 2014.
Het Vlaams Woningfonds heeft zijn bedrijfseconomische jaarrekening afgesloten met een
balanstotaal van 3.256.358.444 euro en een nettoverlies van het boekjaar van
13.097.060 euro.
De bedrijfsrevisor heeft een goedkeurende verklaring afgelegd bij die jaarrekening. Aangezien het Vlaams Woningfonds CVBA geen begroting heeft opgemaakt voor het boekjaar
2014 brengt de commissaris-revisor eveneens geen oordeel uit over de uitvoeringsrekening
van de begroting en de aansluiting van de uitvoering van de begroting met de bedrijfseconomische jaarrekening.
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een controle van
de jaarrekening. De controle geeft geen aanleiding tot opmerkingen.
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Een kopie van deze brief gaat naar de Vlaamse minister van Wonen, alsook naar de
directeur-generaal van het Vlaams Woningfonds en de voorzitter van de raad van bestuur
van het Vlaams Woningfonds.
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