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Jaarrekening 2007 van Flanders Investment and Trade (FIT) 
 
 
Mijnheer de viceminister-president, 
 
 
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 de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van 
openbaar nut. 
 
FIT heeft een jaarrekening 2007 opgesteld 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 
bedrijfsrevisor heeft een verklaring onder voorbehoud afgelegd bij die jaarrekening. 
De voorbehouden betreffen de onderwaardering van de voorziening voor pensioe-
nen, de mogelijke onderschatting van de rubriek diensten en diverse goederen in de 
resultatenrekening en van de overeenkomstige schulden op de balans alsook de 
mogelijke onderschatting van de rubriek inkomensoverdrachten toegekend aan on-
dernemingen en van de inkomens- en kapitaaloverdrachten gerelateerd aan deze 
subsidies. Dit laatste voorbehoud heeft enkel betrekking op de voorstellingswijze van 
de rubrieken in de resultatenrekening en de daaraan verbonden balans-rubrieken en 
heeft geen invloed op het nettoresultaat van het jaar. 
 
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een 
grondige controle van de jaarrekening.  
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De controle resulteerde in een aantal boekhoudtechnische opmerkingen, die het Re-
kenhof rechtstreeks aan de gedelegeerd bestuurder van FIT bezorgt. Een kopie van 
die brief, kenmerk N 09-3.330.347 B2, is als bijlage gevoegd. 
 
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, Onderne-
men, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel, alsook naar de gedelegeerd 
bestuurder en de voorzitter van de raad van bestuur van FIT. 
 
 
Op last:  Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
 
Jozef Van Ingelgem   Franki Vanstapel 
Hoofdgriffier   Eerste voorzitter 
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