
 
 
 

 
 
Jaarrekening 2014 van LAK Invest nv 
 
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 2014 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.  
 
LAK INVEST nv heeft een jaarrekening 2014 opgesteld overeenkomstig het rekendecreet 
van 8 juli 2011.  
 

LAK INVEST nv heeft de uitvoeringsrekening van de begroting als volgt vastgesteld: 

ontvangsten 2.077.373 euro 

uitgaven 2.108.496 euro 
 
Bijgevolg is er voor het begrotingsjaar 2014 een tekort van 31.123 euro dat, samen met  
het overschot op 31 december 2013 van 11.986.595 euro, het gecumuleerd overschot op 
31 december 2014 terugbracht tot 11.955.472 euro. 
 
LAK INVEST nv heeft haar bedrijfseconomische jaarrekening afgesloten met een balans-
totaal van 46.338.109 euro en een nettoverlies van het boekjaar 367.625 euro.  
 
De bedrijfsrevisor heeft een goedkeurende verklaring afgelegd bij die jaarrekening. 
 
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een controle van 
de jaarrekening.  
 
Het ESR-vorderingensaldo 2014 is 110.000 euro of 13 % minder gunstig dan geraamd in de 
begroting. De belangrijkste reden is het ontbreken van budget op begrotingspost 12.50 voor 
de uitgaven van roerende voorheffing. Ook op de andere begrotingsposten vallen kleine 
overschrijdingen van de kredieten te noteren.  
 
De controle geeft ook aanleiding tot enkele opmerkingen bij de herfinanciering van een 
VMM-gebouw met vastgoedcertificaten door de nv LAK INVEST, die zijn opgenomen in 
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een controleverslag als bijlage. De opmerkingen zullen, samen met uw antwoord, in het 
eerstvolgende rekeningenboek aan het Vlaams Parlement worden meegedeeld. 
 
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. 
 
Het stuurt het controleverslag met de bevindingen eveneens voor commentaar toe aan de 
voorzitter van ParticipatieMaatschappij Vlaanderen nv. 
 
Op last: Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
 
Jozef Van Ingelgem Jozef Beckers 
Hoofdgriffier Raadsheer 
 
 
Bijlage: Controleverslag Financiering van VMM gebouwen met vastgoedcertificaten. 
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