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1. Wijzigingen m.b.t. de neerlegging van jaarrekeningen

De neerlegging via het internet wordt de regel

Vanaf 1 maart 2009 moeten in principe alle jaarrekeningen via het internet worden neergelegd.

Dit kan dan gebeuren in twee vormen:

1° indien u de jaarrekening opstelt volgens een volledig of verkort model (zonder afwijkingen) kan u de
jaarrekening neerleggen in de vorm van een gestructureerd databestand; voor de opmaak van zo'n bestand
kan u gebruikmaken van een aangepaste commerciële software of van de door de Balanscentrale ontwikkelde
gratis internettoepassing "Sofista". Zo'n gestructureerd databestand mag een pdf-bestand bevatten voor de
onderdelen jaarverslag en/of het verslag van de commissaris (deze moeten samen met de jaarrekening
worden neergelegd door ondernemingen die de jaarrekening opstellen volgens het volledig model).

2° u kan de jaarrekening eveneens neerleggen in de vorm van een puur pdf-bestand; deze neerleggingsvorm is
enkel aangewezen voor die ondernemingen die een niet-gestandaardiseerde jaarrekening moeten opstellen,
zoals kredietinstellingen of verzekeringsmaatschappijen.

De neerlegging van het jaarrekeningbestand (in de vorm van een gestructureerd databestand of van een pdf-
bestand) zelf gebeurt dan via de internettoepassing "Neerleggen via internet", die eveneens op de website van de
Balanscentrale beschikbaar is.

De neerlegging op papier wordt de uitzondering

Sommige jaarrekeningen mogen vanaf maart 2009 nog steeds op papier worden neergelegd:

1° die van een buitenlandse vennootschap of een Europees economisch samenwerkingsverband naar
buitenlands recht

2° die van een onderneming waarvan de omzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde, over het
laatste boekjaar de drempel van 500.000 euro niet overschrijdt; heeft het laatste boekjaar een duur van meer
of van minder dan twaalf maanden, dan wordt voormeld drempelbedrag vermenigvuldigd met een breuk
waarvan de noemer twaalf is en de teller het aantal maanden van het betrokken boekjaar, waarbij elke
begonnen maand voor een gehele maand wordt geteld

3° die van verenigingen, stichtingen en instellingen voor bedrijfspensioenfinanciering.

De procedure voor de neerlegging van jaarrekeningen op papier verandert overigens niet.

Balanscentrale
Info: Dirk Tuymans – Tel. +32 2 221 30 01 – www.balanscentrale.be
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2. Wijzigingen m.b.t. de opmaak van jaarrekeningen

Nieuwe software voor de opmaak van gestructureerde databestanden

Vanaf woensdag 1 april 2009 moeten de jaarrekeningen, die in de vorm van een gestructureerd databestand bij
de Balanscentrale worden aangeboden, zijn opgemaakt met een aangepaste software. Deze
jaarrekeningbestanden moeten vanaf dan immers alle wijzigingen bevatten die voortvloeien uit de
vereenvoudiging van de sociale balans (cf. infra).

Indien u gebruikmaakt van een commerciële software voor de opmaak van uw jaarrekening, dan dient u uw
programma te updaten. Sofista, de gratis onlinetoepassing van de Balanscentrale, zal in de nacht van 31 maart
op 1 april 2009 automatisch worden bijgewerkt en zal op 1 april in de loop van de vroege voormiddag opnieuw
beschikbaar zijn.

Ook de onlinetoepassing "Neerleggen via internet" zal in de nacht van 31 maart op 1 april 2009 worden bijgewerkt
en zal op 1 april rond 12 uur weer beschikbaar zijn. Een uitzondering hierop vormt de mogelijkheid om de
neerlegging van de jaarrekening met een kredietkaart te betalen. Deze betalingswijze zal pas op 2 april om 7 uur
weer beschikbaar zijn.

Meer informatie over de neerlegging via het internet kan u op de website van de Balanscentrale in het onderdeel
"Neerleggen via internet" terugvinden.

Aangepast model van geconsolideerde jaarrekening beschikbaar

Niet-beursgenoteerde ondernemingen die een geconsolideerde jaarrekening opmaken kunnen dit doen volgens
het model dat de Nationale Bank samen met de Commissie voor Boekhoudkundige Normen heeft uitgewerkt. Dit
facultatief te gebruiken model is onlangs aangepast en is beschikbaar op de website van de Balanscentrale in het
onderdeel "Modellen voor de jaarrekening van ondernemingen".

Op dezelfde website bevindt zich een tabel die een overzicht geeft van de ondernemingen die tijdens het
kalenderjaar 2008, 2007, 2006 en 2005 een geconsolideerde jaarrekening hebben neergelegd.

Tijdens 2008 hebben 952 ondernemingen een geconsolideerde jaarrekening neergelegd. Van deze
ondernemingen hebben er 233 hun geconsolideerde jaarrekening opgesteld volgens de internationale
boekhoudstandaard IFRS (International Financial Reporting Standards), 613 volgens de Belgische
boekhoudstandaard, en 106 volgens de boekhoudstandaard uit een ander land.

Wijzigingen aan de sociale balans

Het Koninklijk Besluit van 10 februari 2008, dat het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van de
Wet op de vennootschappen wijzigt, heeft enkele aanpassingen aangebracht aan de sociale balans. De
aanpassingen treden in werking voor de boekjaren afgesloten vanaf 1 december 2008.

De website van de Balanscentrale bevat meer informatie over (de wijzigingen in) de sociale balans in een
toelichtingsnota opgesteld door de Nationale Bank in samenwerking met de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
en de Nationale Arbeidsraad, en in de lijst van veel gestelde vragen (FAQ).

http://www.nbb.be/pub/03_00_00_00_00/03_03_00_00_00/03_03_00_00_00.htm?l=nl
http://www.nbb.be/pub/03_00_00_00_00/03_04_00_00_00/03_04_01_00_00/03_04_01_04_00.htm?l=nl#4
http://www.nbb.be/DOC/BA/Filing/Conso/Conso2008.xls
http://www.nbb.be/DOC/BA/SocialBalance/Notice_Formations_NL_4%20avril%202008.pdf
http://www.nbb.be/pub/03_00_00_00_00/03_05_00_00_00/03_05_02_00_00/03_05_02_10_00.htm?l=nl
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3. Infodesk Balanscentrale

Statistisch jaaroverzicht

In 2008 werden niet minder dan 352.593 jaarrekeningen neergelegd. Een detail per aard geeft het volgende
beeld:

AARD #
JAARREK.

#
BLZ.

GEM. #
BLZ.

MAX. #
BLZ.

MIN. #
BLZ.

ONDERNEMINGEN
Verkort model (statutair) 319.983 4.052.966 12,67 60 3
Volledig model (statutair) 20.151 664.034 32,95 228 7
Ander model (statutair) 399 40.763 102,16 1.670 3
Geconsolideerde jaarrekening 1.062 47.228 44,47 356 3
Verbeterde neerlegging 2.913 47.588 16,34 82 1
Buitenlandse jaarrekening 919 14.957 16,28 287 2
Totaal 345.427 4.867.536 14,09 1670 1
VERENIGINGEN, STICHTINGEN EN INSTELLINGEN VOOR BEDRIJFSPENSIOENFINANCIERING
Verkort model 4.894 62.308 12,73 49 4
Volledig model 1.237 32.147 25,99 81 6
Ander model 879 16.098 18,31 149 4
Verbeterde neerlegging 156 1.800 11,54 51 1
Totaal 7.166 112.353 15,68 149 1
ALGEMEEN TOTAAL 352.593 4.979.889 14,12 1.670 1

Een uitsplitsing van het aantal neerleggingen per aard en per rechtsvorm geeft dan het volgende resultaat:

AARD (E)BVBA NV Coöperatieve
vennootschap

Overige
rechtsvormen

Totaal

ONDERNEMINGEN
Verkort model (statutair) 207.289 83.215 11.548 17.841 319.983
Volledig model (statutair) 2.366 16.550 713 522 20.151
Ander model (statutair) 0 265 39 95 399
Geconsolideerde jaarrekening 56 870 35 102 1.062
Verbeterde neerlegging 1.360 1.292 96 165 2.913
Buitenlandse jaarrekening 0 0 0 918 919
Totaal 211.071 102.192 12.431 19.643 345.427
VERENIGINGEN, STICHTINGEN EN INSTELLINGEN VOOR BEDRIJFSPENSIOENFINANCIERING
Verkort model 4.894 4.894
Volledig model 1.237 1.237
Ander model 879 879
Verbeterde neerlegging 156 156
Totaal 0 0 0 7.166 7.166
ALGEMEEN TOTAAL 211.071 102.192 12.431 26.809 352.593

Archief Infomails

Aangezien de informatie in de Infomails vaak gedurende lange tijd relevant blijft, kan het nuttig zijn om oude
uitgaves ervan opnieuw te raadplegen. De Balanscentrale stelt sinds enige tijd een archief van de Infomails
beschikbaar op haar website in het onderdeel "Infomail".

http://www.nbb.be/pub/03_00_00_00_00/03_09_00_00_00/03_09_02_00_00.htm?l=nl
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