
Analyseer jaarrekeningen met het online ondernemingsdossier 
Sinds kort stelt de Balanscentrale een nieuwe versie van het ondernemingsdossier ter beschikking.  
 
Deze onderscheidt zich van de vorige versie door: 

 een dynamischer voorstelling, dankzij de grafische weergave van de cijfergegevens  
 een verhoogde interactie waardoor de gebruiker bepaalde parameters kan wijzigen bij de aanmaak van het 

dossier 
 een gebruiksvriendelijker toegang via de toepassing "Ondernemingsdossier" op onze website  

 

Over welke jaarrekeningen gaat het?  
Om een dossier aan te maken moeten bepaalde voorwaarden worden vervuld. 

Het betreft de volgende jaarrekeningen: 

1. statutaire, neergelegd bij de Balanscentrale (dus niet geconsolideerde)  
2. van een onderneming (geen vzw of stichting) 
3. opgemaakt volgens een standaardmodel (= niet specifiek)  
4. voor ten minste twee boekjaren (al dan niet opeenvolgend)  
5. afgesloten tijdens de vijf laatste jaren en  
6. die aan alle rekenkundige en logische controles voldoen 

De inhoud 
Elk dossier bevat: 

1. de kenmerkende gegevens van de onderneming  
2. een synthese van de balans, de resultatenrekening, de vaste activa en de sociale balans 
3. de tabel van middelen en bestedingen 
4. een serie van financiële ratio's vergeleken met de activiteitsector  
5. de positionering van de onderneming in een financiële gezondheidsklasse waaraan een 

waarschijnlijkheid van faillissement binnen drie jaar is gekoppeld.  

Een voorbeelddossier op basis van fictieve gegevens vindt u op de website van de Balanscentrale 

De selectieparameters 
Het verfijnen van een ondernemingsdossier kan door volgende parameters te kiezen:  

1. de afsluitingsdata van de te analyseren jaarrekening (31/12/2010 en 31/12/2013, bijvoorbeeld) 
2. de referentiesector   
3. de referentiewaarde (mediaan, kwartiel, deciel)  
4. het model van de gebruikte jaarrekeningen (verkort, volledig of beide) voor de vergelijking per sector.  

De verspreiding 
Het ondernemingsdossier kan u online bekomen via de internettoepassing: 

• gratis met de activatiecode die u, sinds 28 april 2014, terugvindt op de Mededeling van de neerlegging 
van de jaarrekening van de onderneming 

• tegen de prijs van 29,98 EUR  voor de andere ondernemingsdossiers via de bestelbon in de 
toepassing. 

 

Geïnteresseerd in het ondernemingsdossier? Klik hier 

Balanscentrale 
Info : Tel. +32 2 221 30 01 – www.balanscentrale.be 
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http://www.nbb.be/DOC/BA/Company%20file/CompanyFile_0439984872_NL_voorbeeld%20online.pdf
http://cri.nbb.be/bc9/
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