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Jaarrekening 2010 van het IVA met rechtspersoonlijkheid BLOSO

Mijnheer de minister,
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.
Het IVA BLOSO heeft een jaarrekening 2010 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 zonder voorbehoud afgelegd bij die jaarrekening.
Het agentschap heeft de uitvoeringsrekening van de begroting als volgt vastgesteld:
ontvangsten
uitgaven

110.635.684 euro
112.041.202 euro

Bijgevolg is er voor het begrotingsjaar 2010 een tekort van 1.405.518 euro dat, samen met
het overschot op 31 december 2009 van 7.094.640 euro, het gecumuleerd overschot op
31 december 2010 terugbrengt tot 5.689.122 euro.
Het agentschap heeft zijn bedrijfseconomische jaarrekening afgesloten met een balanstotaal
van 97.839.840 euro en een nettowinst van het boekjaar van 366.088 euro.
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een summiere
controle van de jaarrekening, met bijzondere aandacht voor de verantwoording van de door
BLOSO verleende subsidies aan de gemeenten en provincies.
Als bijlage vindt u het verslag van dit onderzoek. Het Rekenhof zal hierover rapporteren aan
het Vlaams Parlement via een artikel in zijn eerstvolgende rekeningenboek.
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Wat dit onderzoek betreft, verzoekt het Rekenhof u te antwoorden binnen een termijn van
één maand, zoals bepaald in artikel 5bis, derde lid, van de organieke wet van 29 oktober
1846 op de inrichting van het Rekenhof.

Een ondertekend exemplaar van de jaarrekening wordt aan het agentschap Centrale
Accounting bezorgd.
Een kopie van deze brief gaat naar de administrateur-generaal van het IVA BLOSO.
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