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Voorwoord 

Dit document beschrijft de belangrijkste functies van de door de Nationale Bank van 
België (NBB) ontwikkelde en beschikbaar gestelde toepassing, die toelaat om 
gestandaardiseerde jaarrekeningen op te stellen volgens het volledig of verkort model 
van ondernemingen en verenigingen en om deze in elektronisch formaat via "de 
Internettoepassing" neer te leggen bij de Balanscentrale. In het vervolg van dit 
document wordt deze toepassing gemakshalve "Sofista" genoemd.  

Sofista is een elektronisch formulier. Haar functies werden in die optiek ontworpen, 
met oog voor een gebruiksvriendelijk karakter.  

Sofista is een webtoepassing (https://xbrl.nbb.be/sofista/index.html) die 
gebruikt kan worden onder dezelfde voorwaarden als de toepassing voor de 
neerlegging. 

Om Sofista te kunnen gebruiken, dient u te beschikken over een pc die toegang 
heeft tot het internet (met als browser bijvoorbeeld: Internet Explorer, Firefox of 
Google Chrome).  

De toepassing Sofista werd getest onder Windows en werkt met een 
besturingssysteem zoals Vista of volgende versies.  

De toegang tot het deel van de website dat toelaat deze toepassing te gebruiken, 
staat open voor ieder die in het bezit is van: 

- een gekwalificeerd certificaat (klasse 3) van Globalsign of Isabel. Het zijn de 
certificaten die eveneens in de “E-government”-toepassingen Intervat, Dimona en 
Finprof worden aanvaard 

- het authenticatiecertificaat dat voorkomt op de elektronische identiteitskaart 
(eID). Meer informatie over het gebruik van de eID kan u raadplegen op de website 
van de Balanscentrale: www.balanscentrale.be.  

In het laatste geval moet uw pc bovendien voorzien zijn van een kaartlezer die uw eID 
verbindt met uw pc. De kaartlezer heeft als voornaamste doel om de programma's op 
uw pc te laten communiceren met uw eID. Er zijn verschillende soorten kaartlezers 
beschikbaar, doch een eenvoudige kaartlezer zonder eigen toetsenbord of scherm 

https://xbrl.nbb.be/sofista/index.html
http://www.balanscentrale.be/
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wordt als voldoende beschouwd. Om problemen bij de installatie te vermijden raden 
we aan om een USB-kaartlezer te gebruiken.  
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1. De toepassing opstarten 

1.1 Vooraleer op te starten 
Dit deel geeft een schematisch overzicht van Sofista.  

 De toepassing is doorlopend toegankelijk, behalve op zondag van 8.30 tot 12.30 uur. 

 De gebruiker kan de toepassing enkel opstarten door zich te identificeren aan de hand van 
zijn certificaat. 

 Sofista biedt de mogelijkheid om gestandaardiseerde jaarrekeningen op te stellen voor de 
ondernemingen en de verenigingen volgens het volledig of verkort schema in de drie 
landstalen, 
 hetzij door de gegevens manueel in te voeren, 
 hetzij door een geldig1 bestand - dat werd opgesteld met behulp van een 

boekhoudsoftware - op te laden. 

 De toepassing laat toe om de ingevoerde gegevens te valideren in overeenstemming met de 
wettelijke en technische voorschriften beschreven in het protocol2. 

 De gebruiker kan de ingevoerde gegevens op twee manieren visualiseren: 
 op om het even welk moment tijdens het invoeren, om de ingevoerde gegevens te 

controleren, 
 na validatie van het bestand, in overeenstemming met de presentatie die geldt voor de 

openbaarmaking. 

 De gebruiker kan PDF-bestanden importeren in bepaalde secties van de jaarrekening, meer 
bepaald de aandeelhoudersstructuur, het verslag van de commissarissen en het jaarverslag. 

 De gebruiker kan het definitieve bestand bewaren en neerleggen met de Internettoepassing.  

 De toepassing wordt verlaten door een "logout" te doen. 

Sofista laat ook toe de gegevens van het vorige boekjaar te recupereren en de boekhoudkundige 
gegevens om te zetten naar een andere landstaal dan die waarin de jaarrekening oorspronkelijk was 
opgesteld. Beide functionaliteiten worden in detail beschreven in hoofdstuk 4 van deze handleiding. 
                                                        
1  Opdat het bestand opgeladen kan worden in Sofista moet het voldoen aan de technische voorwaarden beschreven in het 

protocol 
2  Het document "Protocol voor de neerlegging langs elektronische weg van jaarrekeningen in de vorm van gestructureerde 

databestanden" is beschikbaar op de website van de Balanscentrale (www.balanscentrale.be) 
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1.2 De gebruiker dient zich te identificeren 
Telkens u Sofista wenst te gebruiken, dient u zich te identificeren aan de hand van uw elektronisch 
certificaat, vertrekkend van het volgende URL-adres dat toegang verleent tot de (Engelstalige) "User 
Authentication"-module: 

 "https://xbrl.nbb.be/sofista/index.html" 

Er is ook een link voorzien naar dit URL-adres op de website van de Balanscentrale 
(www.balanscentrale.be) 

 

Wanneer u toegang vraagt tot Sofista, opent uw browser automatisch het volgende dialoogvenster (wat 
in onderstaand scherm onder “Name” wordt vermeld, is enkel bedoeld ter illustratie): 

 

 

In dit dialoogvenster worden alle digitale certificaten getoond die u met uw browser3 heeft verbonden. U 
selecteert het digitaal certificaat waarmee u toegang wil krijgen tot Sofista door erop te dubbelklikken of 
door het aan te klikken en vervolgens op de knop “OK” te klikken. 

 

Opmerking voor de houder van een Isabel-certificaat of een eID: Omdat de toegang tot een 
Isabel-certificaat of een eID beveiligd is met een pincode, opent zich op dit ogenblik een venster 
waarin u wordt gevraagd om de pincode (die verbonden is met uw Secure Signing Card of uw eID) in 
te tikken. 

                                                        
3  Voor het digitaal certificaat van Globalsign of Isabel, verwijzen we naar de handleiding voor de neerlegging van 

jaarrekeningen via internet, bijlage 2: “Installatie van een digitaal certificaat van Globalsign of Isabel” en voor het 
authenticatiecertificaat van de eID: zie www.balanscentrale.be. 

 

http://www.balanscentrale.be/
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De eerste keer dat u toegang vraagt tot Sofista of tot de toepassing voor de neerlegging via internet, 
dient u zich te registreren met behulp van volgend scherm: 

 

 

Deze registratiepagina verschijnt in het Engels maar u hebt de mogelijkheid om een andere werktaal te 
kiezen (fr, nl, de). 

Telkens u zich daarna opnieuw met hetzelfde certificaat aanlogt, krijgt u onmiddellijk toegang tot de 
onthaalpagina van Sofista (zie punt 2.1). 

U wordt als certificaathouder verzocht om in dit scherm de volgende identificatiegegevens in te tikken: 
 Last Name: familienaam van de eigenaar van het certificaat van Globalsign, Isabel of de eID 

(verder “certificaathouder” genoemd) 
 First Name: voornaam van de certificaathouder 
 E-mail: e-mailadres van de certificaathouder 
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 Company Name: naam van de onderneming waartoe de certificaathouder behoort 
 KBO/BCE 4 Number: ondernemingsnummer (10 posities!) van de onderneming waartoe de 

certificaathouder behoort 
 Contact Information - Phone / Fax: telefoon- en/of faxnummer van de onderneming waartoe de 

certificaathouder behoort (zodat de Balanscentrale contact kan opnemen in het geval er zich 
problemen mochten voordoen bij de neerlegging van een bepaald jaarrekeningbestand) 

 Address Information - Street, Postal Code en City: volledig adres van de onderneming waartoe 
de certificaathouder behoort. 

 

We leggen de nadruk op het belang van het vak "E-mail". Indien u jaarrekeningen opstelt die PDF-
bestanden bevatten en die u neerlegt met de toepassing "Neerlegging van jaarrekeningen via 
internet", is bij de opvolging van de neerlegging, voor controledoeleinden, een manuele tussenkomst 
van de Balanscentrale vereist. De validatie van deze controle wordt u via e-mail meegedeeld, 
vandaar het belang om uw e-mailadres in dit scherm te vermelden. Indien u later uw e-mailadres 
wenst te wijzigen, moet u dit doen in de toepassing voor de neerlegging, aangezien dit scherm niet 
gewijzigd kan worden in Sofista. 

 

Daarna klikt u op de knop “Register”. U krijgt hierdoor toegang tot een scherm waarin de registratie van 
uw certificaat wordt bevestigd. In dit scherm moet u nogmaals de knop “Continue” aanklikken. De 
toepassing vraagt u even te wachten terwijl uw elektronisch certificaat wordt gecontroleerd. Als alle 
gegevens correct zijn, krijgt u na enkele seconden toegang tot de onthaalpagina van Sofista. 

 

 

 

 

 

                                                        
4 Dit is de afkorting van "Kruispuntbank van Ondernemingen / Banque-Carrefour des Entreprises". 
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2. Welkom bij Sofista 

2.1 Onthaalpagina 

 

 

Op deze startpagina kan u kiezen in welke taal u het programma wenst op te starten: 
 "Centrale des bilans - Sofista", indien u het in het Frans wil opstarten 
 "Balanscentrale - Sofista", indien u het in het Nederlands wil opstarten 
 "Bilanzzentrale - Sofista", indien u het in het Duits wil opstarten 

Opgelet: de werktaal moet overeenstemmen met de taal waarin de jaarrekening wordt opgesteld. 
Indien u in het Frans werkt en u een jaarrekening in het Nederlands wenst op te stellen, wordt 
Nederlands de werktaal en zullen de schermen van de toepassing in het Nederlands verschijnen (zie 
punt 2.3). 
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Sofista is het best te bekijken met een resolutie van 1024 x 768 maar u kan een andere resolutie kiezen 
via het menu van uw computer "Start / Settings / Control panel / Display".  

Nadat u de taal heeft gekozen, komt u automatisch op het hoofdscherm van Sofista.  

 

2.2 Hoofdscherm 

 

 

Het bovenste deel van het hoofdscherm bevat enerzijds de basisfuncties (nieuwe jaarrekening, 
validatie, logout) en anderzijds het hoofdmenu, zijnde de verschillende secties van de jaarrekening. 
Deze werkzones worden weergegeven op alle schermen van Sofista.  
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2.2.1 De titelzone 

De titelzone bevat volgende basisfuncties: 

 

Nieuwe jaarrekening: Terugkeer naar het hoofdscherm waarbij alle ingevoerde, niet-bewaarde 
gegevens gewist worden. 

Berekening van de 
subtotalen: 

Kiezen voor deze optie kan in het hoofdscherm of in het validatiescherm. Met 
deze optie kan u automatisch een serie totalen laten berekenen en vermijdt u 
dus de manuele invoer van een aantal boekhoudkundige gegevens. Zodra de 
optie is geactiveerd worden de subtotalen onmiddellijk herberekend zonder de 
validatie van de jaarrekening af te wachten. 

Validatie: Deze optie kan pas gebruikt worden wanneer een minimum aan gegevens 
ingevoerd werd. Ze valideert de gegevens ingevoerd in de verschillende secties 
en biedt de mogelijkheid om ze te bewaren indien het resultaat van de validatie 
voldoet (zie punt 2.5.). 

Logout: Verlaat de toepassing zonder de gegevens, ingevoerd nadat het werk de 
laatste keer werd opgeslagen, te bewaren. 

Deze zone is in alle schermen van Sofista opgenomen. 

 

2.2.2 Het hoofdmenu 

Het hoofdmenu bevat de verschillende delen van de jaarrekening. De gebruiker kan in willekeurige 
volgorde van het ene naar het andere deel overstappen. Elk deel van het menu geeft toegang tot de 
verschillende secties en subsecties die ertoe behoren. Deze zijn eveneens toegankelijk via de lijsten 
weergegeven onderaan elk scherm. Elke sectie wordt voorgesteld op één "pagina". De volledige lijst 
van de secties van de jaarrekening is opgenomen als bijlage 1. 

 

Identificatiegegevens: In de eerste sectie (1.1) kunnen de identificatiegegevens van de onderneming 
en de neergelegde jaarrekening, de bestuurders, de zaakvoerders en de 
commissarissen ingevoerd en gewijzigd worden. 

De tweede sectie (1.2) heeft betrekking op de aanvullende opdrachten voor 
nazicht of correctie. 

Balans na winstverdeling: De eerste sectie bevat de activa van de balans (2.1). 

De tweede sectie bevat de passiva van de balans (2.2). 

Resultatenrekening: Dit deel laat toe om de gegevens van de resultatenrekening in te voeren (3). 

Resultaatverwerking: In dit deel zijn de rubrieken van de resultaatverwerking opgenomen (4).  

Toelichting: In dit deel zijn alle toelichtingen bij de jaarrekening opgenomen (5)  

Sociale balans: Dit deel laat toe om de gegevens betreffende de sociale balans in te voeren (6)  



 Welkom bij Sofista 

 

Versie 2015 Sofista  - Handleiding  12 

Verslagen: Dit deel laat toe om de gegevens met betrekking tot de verschillende verslagen 
opgenomen in de jaarrekening in te voeren of op te laden: de 
waarderingsregels, het jaarverslag5 en het verslag van de commissarissen. 

2.3 De werkopties 
Het hoofdscherm stelt de verschillende werkopties in Sofista voor: 

 het aanmaken van een jaarrekeningbestand waarin de gebruiker de gegevens manueel 
zal invoeren, 

 het opladen van een bestand dat reeds door Sofista werd aangemaakt in een voorgaande 
sessie of dat werd aangemaakt door een boekhoudsoftware. 

 de recuperatie van de gegevens van vorig boekjaar van een XBRL-bestand dat werd 
bewaard 

 het opladen van een jaarrekening die in een andere taal werd opgemaakt. 
 
Enkel één van deze opties kan worden geselecteerd. De twee laatste opties worden beschreven in 
hoofdstuk 4 van dit document.  
In het hoofdscherm wordt aan de gebruiker ook de automatische berekening van de subtotalen 
voorgesteld. Deze functionaliteit wordt beschreven in het punt 2.7.1 van deze handleiding. 
 

2.3.1 Een nieuw bestand aanmaken  

De gebruiker moet eerst het jaarrekeningschema (onderneming of vereniging, volledig of verkort) 
kiezen, alsook de taal waarin de jaarrekening opgesteld zal worden. Indien de taal waarin het 
programma werd opgestart niet overeenstemt met de taal waarin de jaarrekening wordt opgesteld, zal 
de werktaal aangepast worden om ze in overeenstemming te brengen met de taal waarin de 
jaarrekening wordt opgesteld. 

 

 

                                                        
5 Het jaarverslag bestaat enkel voor de ondernemingen 
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Na validatie van de keuze ("OK"-knop) krijgt de gebruiker toegang tot de identificatiegegevens. 

 

De eerste stap bij het aanmaken van een jaarrekening bestaat uit het invullen van de 
identificatiegegevens van de neerleggende onderneming en de kenmerken van de neer te leggen 
jaarrekening. De gebruiker is verplicht om een aantal gegevens in te vullen vooraleer hij zijn werk lokaal 
kan bewaren. 

Deze verplichte gegevens zijn: 
 het ondernemingsnummer, 
 de identificatiegegevens van de onderneming (naam, adres, rechtsvorm, rechtbank van 

koophandel, datum van de recentst neergelegde akten), 
 begin- en einddatum van het boekjaar. 

 
Belangrijke opmerking 
Het geselecteerde jaarrekeningmodel (onderneming of vzw) moet overeenstemmen met de rechtsvorm 
van de entiteit waarvoor de jaarrekening wordt opgesteld. In geval van vergissing, (een rechtsvorm vzw 
in een jaarrekeningmodel voor ondernemingen), zal volgende boodschap verschijnen. 
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De gebruiker zal de rechtsvorm moeten wijzigen om de invoer van de gegevens van de jaarrekening 
voort te kunnen zetten of een nieuwe jaarrekening aanmaken met het juiste model. 

Het invullen van de identificatiegegevens wordt uitvoeriger behandeld in het volgende hoofdstuk "Een 
jaarrekening opmaken met Sofista" (zie hoofdstuk 3). 

 

2.3.2 Een bestand opladen 

2.3.2.1 Een bestand selecteren 

De gebruiker die ervoor kiest om een bestand op te laden, moet eerst deze optie activeren door op de 
knop "Gegevensbestand opladen" te klikken. Vervolgens wordt hij verzocht om het bestand te 
lokaliseren door middel van de knop "Browse".  

Alleen bestanden met een extensie .xtmp of .xbrl kunnen opgeladen worden. 

 

 

Om het bestand op te laden dient de gebruiker het te selecteren in de lijst en te klikken op "Open". 

Wanneer de bestandsnaam in het vak "Bestand" van het hoofdscherm verschijnt, kan de gebruiker zijn 
keuze bevestigen ("OK"-knop). 
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De taal van de toepassing zal automatisch aangepast worden aan de taal waarin de jaarrekening in het 
opgeladen bestand werd opgesteld. 

 

 

2.3.2.2 Een opgeladen bestand valideren 

Bepaalde controles6 zijn geïntegreerd in de procedure voor het opladen van een bestand: 
 het bestand moet een geldig XML-bestand zijn, 
 het bestand moet beantwoorden aan de XBRL-specificaties en aan de taxonomie, 
 het bestand moet beantwoorden aan de validatiecriteria van de NBB. 

Op het validatiescherm moet een  verschijnen bij elk validatieniveau.  

                                                        
6  De technische voorschriften worden beschreven in het technisch protocol dat beschikbaar is op de website van de 

Balanscentrale (www.balanscentrale.be) 
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Bepaalde controles genereren "fouten" waardoor een boodschap verschijnt die de niet-nageleefde 
regel weergeeft en die de gebruiker verzoekt om contact op te nemen met zijn softwareleverancier. 
Zulke fouten moeten verbeterd worden vooraleer het bestand opgeladen kan worden. 

Andere controles genereren "warnings" waardoor eveneens een boodschap verschijnt die de niet-
nageleefde controle weergeeft. Deze beletten echter niet dat het bestand wordt opgeladen. In bepaalde 
gevallen "kuist" Sofista het opgeladen bestand om het in overeenstemming te brengen met het XBRL-
formaat en/of het protocol. In dat geval wordt de gebruiker verwittigd aan de hand van een boodschap. 

De validatie gebeurt in verschillende stappen. De toepassing Sofista valideert een niveau slechts indien 
het voorgaande niveau correct is. De validatie van de NBB-beperkingen gebeurt pas wanneer het 
bestand in overeenstemming is met XML en met de taxonomie. 

 
 

Wanneer het resultaat voor de drie validatieniveaus positief is, wordt de knop "OK" geactiveerd. Nadat 
de gebruiker "OK" heeft aangeklikt, start het opladen van het bestand in Sofista en krijgt hij toegang tot 
het scherm "Identificatiegegevens". De werktaal wordt automatisch aangepast aan de taal van de 
opgeladen jaarrekening. 
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2.4 Algemene navigatie 

2.4.1 Schermkeuze 

 

 

De gebruiker kan in willekeurige volgorde van één scherm naar een ander overstappen: 

 hetzij met behulp van de menubalk. Door de cursor op de naam van het geselecteerde deel 
te plaatsen, verschijnt een menu dat toelaat om een subsectie te selecteren waarvan het 
nummer overeenstemt met dat op het “papieren” formulier 

 hetzij met behulp van de lijst van de subsecties die onderaan elk scherm wordt 
weergegeven. De gebruiker kan een bepaalde subsectie selecteren of zich verplaatsen met 
behulp van de pijlen. 
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2.4.2 Navigatie binnen eenzelfde scherm 

 

 

Elke sectie of subsectie beslaat één "pagina". Bepaalde secties zijn echter te lang om volledig 
weergegeven te kunnen worden op het scherm. De gebruiker moet dus de schuifbalk rechts van het 
scherm gebruiken om de volledige sectie te kunnen overlopen. 

De verplichte vakken 

In elk scherm zijn bepaalde gegevens verplicht. Deze worden aangeduid met een rood sterretje. De 
gebruiker kan het scherm niet verlaten zolang deze gegevens niet ingevuld zijn. Het niet-ingevuld 
verplicht vak wordt in het rood omkaderd om de aandacht erop te vestigen of u bekomt een 
foutboodschap. 
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De onderliggende schermen 

 

Bepaalde schermen kunnen onmogelijk alle in te vullen vakken bevatten (bijvoorbeeld de lijst van de 
bestuurders). Op het scherm wordt dus slechts de titel vermeld. Door de functie "Toevoegen"/"Invullen" 
onder de titel aan te klikken, krijgt de gebruiker toegang tot een volgend scherm met de details. Door op 
de knop "OK" te klikken, keert de gebruiker terug naar het hoofdscherm waarbij de ingevoerde 
gegevens bewaard worden. 
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Wanneer de gebruiker zich vergist bij de keuze van een onderliggend scherm (bijvoorbeeld een 
bestuurder - rechtspersoon in plaats van een bestuurder - natuurlijke persoon), kan hij terugkeren naar 
het hoofdscherm met behulp van de knop "Verwijderen". In dat geval worden de ingevulde gegevens 
niet bewaard. 

 

Wanneer gegevens werden ingevoerd in een onderliggend scherm, worden deze op een beknopte 
manier weergegeven in het hoofdscherm. De knop "Wijzigen" biedt de mogelijkheid terug te keren naar 
het onderliggend scherm en de ingevoerde gegevens in detail te bekijken en/of te wijzigen. Het icoontje 

 (Vuilbak) laat toe om alle informatie met betrekking tot een bepaald element te verwijderen. 

 

De schermen met boekhoudkundige gegevens 

In een scherm met boekhoudkundige gegevens kan de gebruiker navigeren met behulp van de 
tabulatortoets of door de cursor rechtstreeks in het in te vullen vak te plaatsen. De cijfergegevens 
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worden ingevoerd zonder punt of komma voor de duizendtallen. Het decimaalteken is het "punt" op het 
cijferklavier. 

De ingevulde bedragen zijn per definitie positief. Rubrieken die negatieve waarden kunnen bevatten, 
worden voorafgegaan door (-) of (+)/(-). Het teken van de negatieve bedragen moet in dat geval 
eveneens ingevoerd worden. 

 

 

Er is geen controle op de vergelijkingen of subtotalen op het niveau van elk scherm, maar het is wel 
noodzakelijk om een geldig datatype in te voeren. Wanneer een negatief bedrag ingevuld wordt in een 
vak waarin alleen positieve bedragen aanvaard worden, kan de gebruiker het scherm niet verlaten. Het 
foutief vak wordt dan in het rood omkaderd. 
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2.5 Opslaan van een bestand 

2.5.1 Een bestand valideren 

Vooraleer de gegevens te kunnen bewaren, moet de gebruiker ze laten valideren met behulp van de 
knop "Validatie" in de titelzone die beschikbaar is in alle schermen. 

 

De toepassing toont het resultaat van de validatie in een specifiek scherm. 

  

Om een bestand lokaal te kunnen bewaren, moet op zijn minst aan de eerste twee validatieniveaus 
voldaan zijn (aangeduid met een  naast het validatieniveau). De bewaar- en 
visualisatiemogelijkheden moeten nu geactiveerd zijn. 

Een jaarrekeningbestand dat wordt aangemaakt met Sofista voldoet steeds aan de eerste twee 
validatieniveaus (XML en XBRL). Het derde validatieniveau (bijkomende NBB-validatie) kan fouten 
bevatten indien de voorwaarden vermeld in punt 2.3.1. (verplichte informatie) of de beperkingen 
opgenomen in het protocol niet nageleefd worden (bijvoorbeeld met betrekking tot de data van het 
boekjaar). 
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Het vierde en laatste validatieniveau heeft betrekking op de rekenkundige en logische controles: 
 een wettelijke controlevergelijking waaraan niet voldaan is, leidt tot een foutboodschap 
 een bijkomende controlevergelijking waaraan niet voldaan is, leidt tot een warning. 

Ter herinnering, een jaarrekening die niet voldoet aan de wettelijke controles zal geweigerd worden bij 
de neerlegging. De niet-nageleefde bijkomende controles geven geen aanleiding tot weigering van de 
jaarrekening. 

Bij elk validatieniveau dat niet volledig nageleefd wordt, verschijnen een  en een lijst met fouten die 
verbeterd moeten worden. Enkel de eerste 20 fouten worden weergegeven. Deze moeten eerst 
verbeterd worden vooraleer eventueel de overige fouten getoond kunnen worden. 

Een validatieniveau wordt niet geverifieerd zolang niet voldaan is aan het voorgaande niveau. 
Bijvoorbeeld, zolang de NBB-controles niet nageleefd worden, gaat het systeem niet verder met de 
rekenkundige en logische controles. 

 

De XML- en XBRL-validatie 

De eerste twee validatieniveaus hebben betrekking op de bestandsstructuur in termen van xml- en xbrl-
syntaxis. Bij fouten op dit niveau wordt de gebruiker aangeraden om contact op te nemen met zijn 
softwareleverancier. 

 

De NBB-validatie 

Dit validatieniveau controleert of het bestand overeenstemt met de regels die door de NBB 
gepubliceerd werden in een technisch document, het protocol. Deze controles hebben voornamelijk 
betrekking op het logisch verband tussen de data van het boekjaar, de aanwezigheid van verplichte 
elementen, ... 

De foutboodschappen worden uitgedrukt in het Nederlands, het Frans of het Duits afhankelijk van de 
taal waarin de jaarrekening wordt opgesteld. 

 

De rekenkundige en logische controles 

De wettelijke rekenkundige en logische controles zijn de controles die door de NBB gepubliceerd 
worden in het Belgisch Staatsblad. Deze controles moeten verplicht nageleefd worden opdat de 
jaarrekening neergelegd zou kunnen worden. De niet-nageleefde, wettelijke controlevergelijkingen 
worden weergegeven als "fout". 

De bijkomende rekenkundige en logische controles hebben betrekking op de gegevens van de 
jaarrekening en de sociale balans. Ze beogen bepaalde rekenkundige of logische onjuistheden - die 
kunnen voortvloeien uit vergissingen bij de verwerking of de invoer - aan het licht te brengen. Aan deze 
controles moet niet noodzakelijk voldaan zijn om de jaarrekening te kunnen neerleggen. De niet-
nageleefde bijkomende controlevergelijkingen worden weergegeven als "warning". 

Ondernemingen en vzw's waarvan de gegevens niet voldoen aan deze controles kunnen, na 
aanvaarding en verspreiding van de jaarrekening, gecontacteerd worden om de nodige verbeteringen 
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aan te brengen opdat de statistieken, opgemaakt door de Balanscentrale in het kader van haar 
wettelijke missie, correct zouden zijn. 

 

2.5.2 Bewaarmogelijkheden 

Het is mogelijk om een deels afgewerkt bestand, dat niet voldoet aan alle rekenkundige en logische 
controles, te bewaren voor zover een minimum aan informatie werd ingevuld. De mogelijkheid om een 
bestand te bewaren wordt kenbaar gemaakt door de activatie van de bewaarmogelijkheden. 

 

Ter herinnering, een bestand dat niet volledig voldoet aan de eerste twee validatieniveaus kan niet 
bewaard worden. Het bewaren van een deels afgewerkt bestand is wel mogelijk. In dat geval is enkel 
de optie "Werkbestand (.xtmp)" geactiveerd. Dit werkbestand zal niet als zodanig neergelegd kunnen 
worden. 

Door een actieve optie aan te klikken (xtmp of xbrl) verschijnt het volgende scherm. Vervolgens dient 
de gebruiker op "Save" te klikken. 

 

 

De toepassing stelt voor: 
 een directory die u kunt wijzigen door te klikken in de lijst "Save in:", 
 een standaard bestandsnaam die overeenstemt met het ondernemingsnummer, 
 de extensie .xtmp of .xbrl in functie van de bewaarmogelijkheid (werkbestand of bestand dat 

wordt neergelegd). 
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Wanneer het bestand aangemaakt door Sofista beantwoordt aan alle wettelijke controles, kan het in zijn 
definitieve vorm bewaard worden, met extensie ".xbrl". Dit bestand kan bij de NBB neergelegd worden. 

 

2.5.3 Frequentie van bewaren en "time out" 

De gebruiker kan op elk moment zijn werk valideren en bewaren, zelfs indien hij zijn jaarrekening nog 
niet volledig heeft ingevoerd. Het is bovendien aan te raden om het werk regelmatig te bewaren zodat 
gegevensverlies bij een mogelijke verbreking van de verbinding beperkt blijft. 

De sessie wordt automatisch afgebroken na 1u van inactiviteit. Gegevens ingevoerd sinds het bestand 
de laatste keer werd bewaard, zijn verloren. De activiteit in een sessie wordt gemeten door middel van 
het veranderen van pagina, het aanvragen van een validatie of het opladen van een bestand. 

De toepassing laat na 45 minuten van inactiviteit een boodschap verschijnen.  

 

 

2.6 Visualisatie van de ingevoerde gegevens 
Sofista biedt de mogelijkheid om de ingevoerde gegevens op elk moment te visualiseren. 

 

De gebruiker dient een validatie aan te vragen. Het validatiescherm toont twee opties: 

 Een "werkversie" om de gebruiker toe te laten tijdens het werk de ingevoerde gegevens te 
verifiëren van zodra het bestand bewaard kan worden in .xtmp-formaat (in eenheden EUR of in 
10-2 EUR (met 2 decimalen) afhankelijk van het formaat dat werd gebruikt voor de invoer), 

 Een "versie bestemd voor de algemene vergadering" die uitsluitend beschikbaar is wanneer 
het bestand geldig is (met andere woorden wanneer het bewaard kan worden met extensie 
.xbrl) en die de jaarrekening weergeeft zoals ze door de NBB na de neerlegging gepubliceerd 
zal worden (in eenheden EUR). De versie die met behulp van deze functie wordt afgedrukt, is 
niet bedoeld om neergelegd te worden. 

 



Welkom bij Sofista 

 

Versie 2015 Sofista - Handleiding  27 

 

 

2.7 De hulpmiddelen 
De toepassing Sofista is voorzien van verschillende hulpmiddelen die bedoeld zijn om het werk van de 
gebruiker gemakkelijker te maken. 

 - een functie voor de berekening van de subtotalen 

 - een hulpfunctie voor de verbetering van controlevergelijkingen die fouten bevatten 

 - waardelijsten om de selectie van enkele signaletiekgegevens te vereenvoudigen (postcodes, 
landcodes, ...) 

 - icoontjes. 
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2.7.1 De berekening van de subtotalen 

Door de functie "Berekening van de subtotalen" hoeft de gebruiker totalen en subtotalen niet meer zelf 
in te voeren. Ze kunnen automatisch worden berekend voor zowel het boekjaar als, in voorkomend 
geval, het vorige boekjaar. 

 

2.7.1.1 Activering van de berekening van de subtotalen 

Kiezen voor de automatische berekening van de subtotalen kan in het hoofdscherm en in het scherm 
van de validatie. Per default is deze functie niet geactiveerd. 

Hoofdscherm 
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Validatiescherm 

 

Als een reeds eerder opgemaakt gegevensbestand wordt opgeladen, en de gebruiker daarbij kiest om 
de berekening van de subtotalen automatisch te laten gebeuren, dan worden alle reeds in het bestand 
voorkomende totalen en subtotalen automatisch herberekend en dus "vervangen", zowel voor het 
boekjaar als het vorige boekjaar. 
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Als de functie niet is geactiveerd, dan dienen alle waarden manueel te worden ingevoerd. De totalen en 
subtotalen die niet worden ingevoerd, worden dan beschouwd als nul. 

 

2.7.1.2 Werking van de toepassing na activering van de functie 

 

 

Als de automatische berekening van de subtotalen is geactiveerd zijn de betrokken rubrieken blauw en 
niet toegankelijk. 

De subtotalen worden pas werkelijk automatisch berekend en herberekend als de gebruiker kiest voor 
"Validatie" van de jaarrekening. De gebruiker kan ook op elk ogenblik een (her)berekening van de 
subtotalen vragen door te klikken op het icoontje "Berekening subtotalen" in de titelzone van ieder 
scherm (dit icoontje is enkel bruikbaar als de gebruiker eerder heeft gekozen voor automatische 
berekening van de subtotalen). 

Als de berekening van de subtotalen een waarde geeft die niet toegelaten is (negatieve waarde terwijl 
de rubriek altijd een positieve waarde moet bevatten), dan zal de totaalrubriek in het rood worden 
omkaderd. 
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Als de gebruiker in een dergelijk geval kiest voor de validatie van de jaarrekening, dan geeft dit een 
foutboodschap zoals hierna getoond: 

 

Deze boodschap betekent dat het berekend subtotaal een waarde bevat die niet geldig is en dat die 
waarde niet kan worden opgeslagen in het definitieve bestand. 
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Verder wordt in een andere foutboodschap de rekenkundige vergelijking getoond die betrekking heeft 
op dat subtotaal, waardoor het bestand niet kan worden opgeslagen als definitief XBRL-bestand om te 
worden neergelegd bij de NBB zolang niet aan de vergelijking is voldaan. 

 

 

2.7.2 Verbetering van de controlevergelijkingen die fouten bevatten 

Bij validatie wordt een lijst getoond van de vergelijkingen die fouten bevatten. Door te klikken op een 
vergelijking met fouten kan het detail ervan worden opgevraagd. 

Het volgende scherm verschijnt dan: 

 

 

In het subscherm "Detail van de formule" worden volgende gegevens getoond: 
 de formule van de vergelijking die fouten bevat,  
 de codes van de rubrieken die deel uitmaken van de vergelijking (links),  
 de waarde van ieder van deze rubrieken (rechts),  
 het totaal van elk van de leden van de vergelijking, 
 het verschil (saldo) tussen de beide leden van de vergelijking. 
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2.7.2.1 Afdruk van het detailscherm 

Het detailscherm van de vergelijkingen die fouten bevatten kan worden afgedrukt door te klikken op de 
rechtermuisknop en vervolgens te kiezen voor "Print". 

 

2.7.2.2 Verbetering van de waarde van een rubriek 

Via dit scherm kunnen de verbeteringen rechtstreeks in de jaarrekening worden aangebracht. Dit kan 
door de te wijzigen rubriek te selecteren en het nieuwe bedrag in te voeren. Om te controleren of deze 
verbetering al dan niet juist is, klikt men op de knop "Herbereken". 

Het scherm toont vervolgens het verbeterde detail samen met het herberekend saldo. Als het nieuwe 
saldo gelijk is aan nul is aan de controlevergelijking voldaan. De gebruiker kan zijn verbetering 
vervolgens valideren (aan de hand van de knop "OK") of annuleren (aan de hand van de knop 
"Annuleren"). 

 

Door te klikken op de knop "OK" wordt de waarde van de rubriek in de jaarrekening gewijzigd, het 
scherm "Detail van de formule" gesloten en wordt er een nieuwe validatie van de jaarrekening 
uitgevoerd. Daarbij keert men automatisch terug naar het validatiescherm. 

Door te klikken op de knop "Annuleren" sluit de gebruiker het scherm "Detail van de formule" zonder de 
wijzigingen te bewaren. 
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Wanneer er een onjuist type gegeven wordt ingevoerd (bijvoorbeeld een negatieve waarde in een strikt 
positieve rubriek) verhinderd de toepassing een herberekening van de controlevergelijking. Het foutieve 
vak wordt dan rood omkaderd. De knop "OK" voor de validatie van de verbetering verschijnt slechts als 
alle ingevoerde bedragen valide zijn. 

Als de functie voor de berekening van de subtotalen geactiveerd is, zijn de betrokken rubrieken blauw 
en ontoegankelijk, dit dus ook in het scherm "Detail van de formule". 

 

De berekening van de subtotalen gebeurt automatisch wanneer de gebruiker de validatie vraagt van de 
jaarrekening. Op om het even welk moment is het mogelijk de berekening van de subtotalen te vragen 
door te klikken op het icoon "Berekening subtotalen" in de titelbalk van ieder scherm. Dit icoon is 
slechts geactiveerd wanneer de gebruiker vooraf heeft geopteerd voor de automatische berekening van 
de subtotalen. 
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2.7.2.3 Speciale gevallen 

In geval van een eenvoudige ongelijkheid geeft het detailscherm het totaal van ieder lid van de 
controlevergelijking maar niet het saldo. 

 

 

 

In geval van voorwaardelijke ongelijkheden geeft het scherm noch de totalen, noch het saldo. 

 

 

2.7.3 De waardelijsten 

Bepaalde elementen, die een reeks belangrijke of uiteenlopende waarden kunnen aannemen, kunnen 
ingevuld worden met behulp van voorgedefinieerde lijsten. De lijst van de betrokken elementen is 
opgenomen als bijlage 2. 
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In een dergelijk geval kan de gebruiker op het pijltje klikken zodat een lijst verschijnt die de mogelijke 
waarden onder elkaar weergeeft (bijvoorbeeld de lijst van de functies). De gebruiker maakt vervolgens 
een keuze uit de voorgestelde waarden. 

Bepaalde lijsten zijn echter te lang om alle mogelijke waarden in één enkel scherm te kunnen 
weergeven (bijvoorbeeld de lijst van de postcodes of de lijst van de landen). Het activeren van de lijst 
geeft toegang tot een onderliggend scherm waarin een waarde opgezocht kan worden aan de hand van 
de code (postcode voor gemeenten, ISO-code voor landen, ...) hetzij de benaming (volledig of 
gedeeltelijk). 

 

 

De meeste van deze lijsten zijn "open" zodat het mogelijk is om aan het element een waarde toe te 
kennen die niet voorkomt in de lijst. In dat geval bestaat het element uit twee keuzevakjes (die elkaar 
uitsluiten): het eerste biedt de mogelijkheid om een waarde uit de lijst te kiezen, het tweede laat toe een 
waarde in te vullen die niet voorzien is in de lijst. 

Een typisch voorbeeld van een open lijst is de postcode die opgezocht kan worden met behulp van de 
lijst indien de persoon in België woont. Voor adressen in het buitenland moeten de postcode en de 
gemeente ingevoerd worden met behulp van de optie "Andere". 

De lijst van de landen is onrechtstreeks verbonden met de lijst van de postcodes. Wanneer een ander 
land dan België ingevuld wordt, wordt de lijst van de postcodes gedesactiveerd zodat "Andere" als 
enige optie overblijft. 
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Bepaalde van deze lijsten hebben een standaardwaarde die overeenstemt met de waarde die het 
meest voorkomt (bijvoorbeeld de standaardwaarde in de lijst van de landen is "België"). 

 

2.7.4 De icoontjes 

2.7.4.1 De kalender 

 

Alle velden die een datum bevatten, zijn voorzien van een 
icoontje "kalender". Dit laat toe om een datum te zoeken met 
behulp van een kalender. Het is eveneens mogelijk om de 
datum rechtstreeks in te vullen op de volgende manier: yyyy-
mm-dd (Bijvoorbeeld: 2006-12-31 stelt 31 december 2006 
voor). 
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2.7.4.2 De vuilbak 

 

Bepaalde gegevens kunnen meerdere keren voorkomen (bestuurders, commissarissen, 
deelnemingen, ...). Elke waarde is voorzien van een icoontje "vuilbak" zodat foutieve waarden 
verwijderd kunnen worden. 

 

2.7.4.3 Hulpschermen 

 
Bepaalde elementen zijn voorzien van een knop "?". Door deze aan te klikken verschijnt een 
scherm met toelichting. 
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2.8 Logout 
De gebruiker kan een einde maken aan zijn sessie door te klikken op de knop "Logout". Het volgende 
scherm verschijnt. Het volstaat om te bevestigen door te klikken op "Sluiten". 

  





Een jaarrekening opmaken met Sofista 

 

Versie 2015 Sofista - Handleiding  41 

3. Een jaarrekening opmaken met Sofista  

3.1 Inleiding 
Sofista laat toe de jaarrekening aan te maken van ondernemingen en verenigingen. De meeste 
schermen zijn voor beide modellen van jaarrekening identiek. De verschillen hebben te maken met de 
aard zelf van de entiteit waarvoor de jaarrekening wordt opgemaakt. 

Bijvoorbeeld: voor de verenigingen bevat de sectie "Verslagen" geen jaarverslag. 
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3.2 De identificatiegegevens 

3.2.1 Identificatiegegevens van de jaarrekening 

 

 

De gebruiker moet de volgende gegevens invullen: 

Het ondernemingsnummer onder de vorm BE0123456789 (stemt overeen met het 
ondernemingsnummer 0123 456 789) - het nummer moet 10 posities beslaan zonder spatie, punt of 
streepje en moet voor Belgische ondernemingen voorafgegaan worden door "BE". 

De begin- en einddatum van het boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft - de data worden 
uitgedrukt onder de vorm yyyy-mm-dd (Bijvoorbeeld 2006-04-01 stemt overeen met 1 april 2006). 
 

Indien het niet het eerste boekjaar betreft, moet de onderneming de begin- en einddatum van het vorig 
boekjaar vermelden. De vakken worden geactiveerd door het vakje links van de kader met betrekking 
tot vorig boekjaar aan te klikken. 
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3.2.2 Identificatiegegevens van de neerleggende onderneming (vereniging) 

De identificatiegegevens van de neerleggende onderneming (vereniging) zijn verplicht. Het 
onderliggende scherm verschijnt door te klikken op "Invullen identificatiegegevens". De toepassing zal 
per definitie de identificatiegegevens tonen die betrekking hebben op de onderneming waarvan het 
nationaal nummer ingevuld werd in het hoofdscherm en die voorkomen in de databank van de 
Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).   

Indien deze foutief zijn, kan de gebruiker de gegevens opgenomen in de jaarrekening aanpassen.   

 
Deze verbeteringen leiden niet tot aanpassingen in de originele databank. De onderneming 
(vereniging) dient zelf de verbetering van haar gegevens rechtstreeks aan KBO door te geven. 

 

Het rechtspersonenregister en de datum van bekendmaking van de recentste akte tot 
statutenwijziging moeten eveneens ingevuld worden.  

 

De volgende informatie is facultatief: 
 Het e-mailadres van de neerleggende onderneming: dit adres komt niet voor op de jaarrekening 

gepubliceerd in PDF-formaat, 
 Het internetadres van de neerleggende onderneming, 
 De bedrijfssector van de neerleggende onderneming op basis van de lijst van de nace-bel-

codes: deze informatie wordt niet gepubliceerd in het model van de jaarrekening. 

De gebruiker kan naar het hoofdscherm terugkeren met behulp van de knop "OK". 

De details van de gegevens kunnen geraadpleegd of gewijzigd worden in het onderliggend scherm met 
behulp van de knop "Wijzigen". 

 

3.2.2.1 Andere identificatiegegevens 

De contactpersonen: dit deel bevat de contactpersonen voor de boekhoudkundige gegevens van de 
jaarrekening of de sociale balans. Deze gegevens worden niet gepubliceerd. 

De bestuurders en zaakvoerders: het is mogelijk om de identiteit, het adres, de functie en het 
mandaat van de bestuurders en zaakvoerders in te vullen, zowel voor rechtspersonen waarbij een 
vertegenwoordiger vermeld kan worden, als voor natuurlijke personen. 

 
Opgelet! Wanneer u beslist om de identificatiegegevens van een bestuurder of zaakvoerder in te 
vullen, zijn bepaalde vermeldingen verplicht, zoals de benaming of de naam, het adres, ... 
De verplichte vermeldingen zijn aangeduid met een rood sterretje. 

 

De schermen waarin de informatie met betrekking tot de commissarissen ingevuld kan worden, zijn 
gelijkaardig aan die voor de bestuurders en zaakvoerders. 
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Scherm 1.2 heeft betrekking op de verklaring aangaande een aanvullende opdracht voor nazicht of 
correctie. 

 

In het geval van de ondernemingen 

Indien de gebruiker dit deel wil invullen, moet hij antwoorden op de vraag of een verificatie- of 
correctietaak betreffende de jaarrekening werd opgedragen aan een externe accountant of aan een 
bedrijfsrevisor die niet de commissaris is. 
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Zo ja, dan moet de gebruiker de gegevens van deze bijkomende expert in het kader van de verificatie- 
en/of correctietaak vermelden. De structuur van de informatie is dezelfde als die voor de bestuurders en 
zaakvoerders. 
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In het geval van de verenigingen 

Er is geen echte verklaring. De vereniging wordt gewoon uitgenodigd om de gegevens van de 
eventuele expert aan te vullen. 

 

 

3.3 De boekhoudkundige gegevens 

3.3.1 De vakken voor bedragen 
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Elk scherm toont een titel die, voor de jaarrekening in de lopende sessie, het deel van de jaarrekening 
en het overeenkomstige sectienummer, het soort jaarrekeningschema alsook het 
ondernemingsnummer aanduidt. 

De schermen met betrekking tot de boekhoudkundige gegevens zijn gelijkaardig aan de modellen voor 
de jaarrekening die gepubliceerd werden op de website van de Balanscentrale 
(www.balanscentrale.be). 

Ze omvatten een benaming, de rubriekcode en twee kolommen om de waarden van het huidig en het 
vorig boekjaar (voor zover dit gedefinieerd werd in de identificatiegegevens) in te vullen. 

Het is mogelijk om van één scherm naar een ander over te stappen zonder de gegevensinvoer in dat 
scherm beëindigd te hebben. Het formaat van de gegevens moet evenwel nageleefd worden (niet-
negatieve gehele getallen tenzij de rubriek voorafgegaan wordt door een teken (-) of (+)/(-)). Een fout in 
het formaat van de gegevens verhindert de overstap van één scherm naar een ander zolang de fout 
niet verbeterd is (zie sectie 3.2.1). 

De monetaire elementen worden uitgedrukt en gepubliceerd in eenheden EUR. Sofista aanvaardt 
echter monetaire gegevens uitgedrukt in 10-2 EUR (bijvoorbeeld indien ze opgeladen worden in Sofista 
vanuit een boekhoudprogramma). Wanneer het definitieve bestand bewaard wordt, worden de 
gegevens opgeslagen in het formaat waarin ze werden ingevoerd. Bij de opmaak van het PDF-bestand 
zal een programma de gegevens voor publicatiedoeleinden afronden tot op de EUR. De cijfergegevens 
worden ingevoerd zonder punt of komma voor de duizendtallen. Het decimaalteken is het "punt" op het 
cijferklavier. 

U bent niet verplicht om uw werk na elk scherm te bewaren. We raden u echter aan om uw gegevens 
regelmatig op te slaan om overmatig gegevensverlies bij een verbreking van de verbinding te 
vermijden. 

 

3.3.2 De tekstvakken en de uitsplitsingen 

Bepaalde boekhoudkundige gegevens kunnen op een meer gedetailleerde manier toegelicht worden, 
hetzij in een vak voor vrije tekst (Bijvoorbeeld: Belangrijke hangende geschillen en andere belangrijke 
verplichtingen),  
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hetzij aan de hand van een uitsplitsing van de rubriek (Bijvoorbeeld: Uitsplitsing van de overige 
financiële opbrengsten). 

 

 

Vrije tekst kan manueel ingevoerd of gekopieerd worden vanuit een document (met behulp van 
Copy/Paste). Deze tekst mag wel geen speciale karakters bevatten. 

 

Om een uitsplitsing in te vullen, moet de gebruiker klikken op "een regel toevoegen". Vervolgens 
verschijnen een vakje voor de benaming en één of twee vakjes voor de bedragen die ingevuld moeten 
worden. Elke lijn kan verwijderd worden met behulp van de "vuilbak". Per uitsplitsing kan een onbeperkt 
aantal lijnen toegevoegd worden. 
  



Een jaarrekening opmaken met Sofista 

 

Versie 2015 Sofista - Handleiding  49 

3.4 De speciale pagina's 
In dit deel worden de meer uitgesproken verschillen tussen de schermen van Sofista en het 
jaarrekeningmodel op een gedetailleerde manier besproken. 

 

3.4.1 De informatie met betrekking tot de deelnemingen 

 

 

De volgende informatie moet ingevuld worden: 

 De naam van de onderneming waarin de neerleggende onderneming een deelneming heeft, 

 Het identificerend nummer (het nationaal nummer onder de vorm BE0123456789 voor 
Belgische ondernemingen), 

 Het adres van de onderneming, 

 De einddatum van het boekjaar van de laatst beschikbare jaarrekening, 

 Het eigen vermogen en het nettoresultaat uit die laatst beschikbare jaarrekening. De 
toepassing vermeldt per definitie de Euro, maar het is mogelijk om de munteenheid te wijzigen 
door te klikken op de puntjes rechts van de munteenheid. Daardoor krijgt de gebruiker toegang 
tot een tabel met de ISO-codes van de munteenheden, 
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 De soort aangehouden maatschappelijke rechten (gewone aandelen, preferente aandelen, 
....). Het is mogelijk dat meerdere soorten maatschappelijke rechten aangehouden worden in 
eenzelfde onderneming. In dat geval moet een nieuwe kader opgeroepen worden door te 
klikken op "toevoegen aangehouden maatschappelijke rechten", 

 Het aantal (in eenheden) en het percentage aangehouden maatschappelijke rechten (tussen 
0 en 100,00) en dit voor elke categorie van maatschappelijke rechten. 

 

3.4.2 De verklaring betreffende de geconsolideerde jaarrekening 

Deze sectie wordt enkel voor de jaarrekening van ondernemingen gebruikt. 

Voor de volledige schema's bestaat deze sectie uit twee delen: 

 inlichtingen te verstrekken door elke onderneming die onderworpen is aan de bepalingen van 
het Wetboek van vennootschappen inzake de geconsolideerde jaarrekening, 

 inlichtingen die moeten worden vertrekt door de onderneming indien zij dochteronderneming of 
gemeenschappelijke dochteronderneming is. 

Voor de verkorte schema's is enkel het tweede deel van toepassing (inlichtingen moeten worden 
verstrekt door de onderneming indien zij dochteronderneming of gemeenschappelijke 
dochteronderneming is). 

 

 



Een jaarrekening opmaken met Sofista 

 

Versie 2015 Sofista - Handleiding  51 

Ondernemingen die onderworpen zijn aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen 
inzake de geconsolideerde jaarrekening, moeten het eerste deel invullen. Om toegang te krijgen tot de 
informatie moet de gebruiker klikken op "toevoegen". 

3.4.2.1 Inlichtingen te verstrekken door elke onderneming die onderworpen is aan de 
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen inzake de geconsolideerde 
jaarrekening 

 

 

Indien de onderneming "Ja" antwoordt op de vraag "Heeft de onderneming een geconsolideerde 
jaarrekening en een geconsolideerd jaarverslag opgesteld en openbaar gemaakt ?", dan is de 
subsectie volledig. 

Indien het antwoord negatief is, moet de onderneming de reden(en) voor de vrijstelling van consolidatie 
aanklikken. In het geval dat consolidatie door een moederonderneming een reden voor de vrijstelling is, 
moeten de gegevens van de consoliderende moederonderneming toegevoegd worden. 
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3.4.2.2 Inlichtingen die moeten worden verstrekt door de onderneming indien zij 
dochteronderneming of gemeenschappelijke dochteronderneming is 
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Indien de neerleggende onderneming een dochteronderneming is, moet zij de gegevens van de 
moederonderneming invullen en antwoorden op de vraag of de moederonderneming een 
geconsolideerde jaarrekening neerlegt waarin de jaarrekening van de neerleggende onderneming door 
consolidatie geïntegreerd is en dan moet het consolidatieniveau vermeld worden 

 

3.5 De verslagen 
Het menu "Verslagen" van Sofista bevat een aantal beschrijvende secties. Het betreft: 

 de waarderingsregels, 
 het jaarverslag (enkel voor ondernemingen), 
 het verslag van de commissarissen. 

Een vierde verslag, de aandeelhoudersstructuur, ook enkel voor ondernemingen, is opgenomen in het 
boekhoudkundige deel van de jaarrekening (VOL 5.7 of VKT 5.3). 

 

 

Er zijn verschillende mogelijkheden voor de manier waarop deze verslagen worden ingevoerd: 
 een vak voor vrije tekst, 
 een PDF-bestand, 
 een aantal gestructureerde vakken. 

Deze opties sluiten mekaar uit zodat de gebruiker dient te kiezen voor één van de voorgestelde opties. 
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3.5.1 De tekstvakken 

In afwachting van een mogelijke beslissing tot standaardisatie door de Commissie voor 
Boekhoudkundige Normen, worden de waarderingsregels uitsluitend weergegeven in de vorm van 
vrije tekst, zowel voor de verkorte als voor de volledige schema's. 

De aandeelhoudersstructuur en het jaarverslag kunnen eveneens ingevoerd worden aan de hand 
van vrije tekst, of weergegeven met behulp van een ingekapseld PDF-bestand. 

 

3.5.2 Het "ingekapseld" PDF-bestand 

Voor de aandeelhoudersstructuur, het jaarverslag en het verslag van de commissarissen kan de 
gebruiker de vrije tekst vervangen door een PDF-bestand rechtstreeks in het jaarrekeningbestand te 
importeren.  

 

 

Om een PDF-bestand te importeren in het jaarrekeningbestand moet de gebruiker het vakje van de 
PDF-optie selecteren. Vervolgens moet hij het bestand gaan zoeken met behulp van de knop "Browse" 
en het selecteren door te klikken op de knop "Open" in het scherm "Choose file”.  

  

 
  



Een jaarrekening opmaken met Sofista 

 

Versie 2015 Sofista - Handleiding  55 

Het pad van het geselecteerde bestand wordt opgenomen in het selectievak. Vervolgens moet het 
importeren van het bestand bevestigd worden door te klikken op "Toevoegen". 

 

 

Om de maximale toegelaten grootte voor de neerlegging van een jaarrekening in XBRL-formaat - 
vastgelegd op 3MB - niet te overschrijden, legt Sofista beperkingen op voor elke sectie waar het 
importeren van een PDF toegelaten is: 

 De aandeelhoudersstructuur - 500 KB, 
 Het verslag van de commissarissen - 500 KB, 
 Het jaarverslag - 1500 KB. 

 

3.5.3 Het verslag in gestructureerde vorm 

Het verslag van de commissarissen verschilt enigszins van de andere verslagen in die zin dat het 
alternatief voor de PDF geen vak voor vrije tekst is maar wel een aantal gestructureerde vakken. 

Het betreft een combinatie van vrije tekst, die de gebruiker toelaat om de opmerkingen van de 
commissaris weer te geven, en vakken die vastgelegd werden aan de hand van waardelijsten (voor de 
soort opinie van de commissarissen). 
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De structuur volgt het model van een commissarisverslag: 

 de titel van het verslag bevat de naam van de onderneming waarvoor het verslag werd 
opgemaakt en het betrokken boekjaar, 

 de inleiding is een tekstvak dat gestandaardiseerde zinnen bevat waarin de sleutelgegevens en 
de omstandigheden, waarin de controle heeft plaatsgevonden, worden vermeld,  

 het verslag over de jaarrekening, waarvan het oordeel uit een voorgedefinieerde lijst wordt 
gehaald, 

 een vak met uitleg bij het oordeel van de commissarissen, 

 een bijkomende paragraaf die verklarende tekst bevat (Verslag betreffende overige door wet- en 
regelgeving gestelde eisen) in de vorm van vrije tekst. 

 

Ten slotte worden de plaats en datum van opmaak van het verslag vermeld. 

 



Bijzondere functionaliteiten 

 

Versie 2015 Sofista - Handleiding  57 

4. Bijzondere functionaliteiten 

4.1 Wijziging van versie 
Sofista laat toe om op een voor de gebruiker transparante manier een bestand te recupereren dat werd 
opgesteld met een vorige versie van de toepassing. 

Wanneer de gebruiker een bestand oplaadt dat werd opgemaakt met een vorige versie, krijgt hij de 
volgende boodschap: 

 

 

De toepassing genereert automatisch een pdf-bestand waarin de elementen worden opgenomen die 
verdwenen zijn bij de overgang van de ene naar de andere versie. 
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Deze conversie kan zich voordoen in de volgende gevallen: 

 bij het opladen van een jaarrekening 

 bij de recuperatie van gegevens van het voorgaande boekjaar 

 bij het opstellen van een jaarrekening in een andere taal 

 

4.2 Recuperatie van de jaarrekeninggegevens van het voorgaande 
boekjaar 

Het is mogelijk om vanuit een XBRL-bestand opgemaakt vanaf 1 april 2007, het boekjaar N te 
recupereren voor de opmaak van de jaarrekening van het volgende boekjaar, op voorwaarde dat: 

 de recuperatie van de gegevens van het vorige boekjaar gebeurt vanuit een geldig XBRL-
bestand dat bewaard werd bij de gebruiker 

 de recuperatie van de gegevens van N naar N-1 de eerste etappe is bij het opmaken van een 
jaarrekening 

Wanneer de gebruiker een bestand selecteert om de gegevens van het vorige boekjaar te recupereren 
wordt een aantal verrichtingen automatisch uitgevoerd en wordt het opgeladen bestand gevalideerd. 

Hoewel een lijst wordt aangemaakt met gerecupereerde en niet-gerecupereerde gegevens dient de 
gebruiker bij voorkeur alle schermen te doorlopen om de inhoud ervan te controleren, ook wat de 
gerecupereerde gegevens betreft. 

 

4.2.1 Selectie van het te recupereren bestand 

De selectie van het te recupereren bestand gebeurt op dezelfde manier als het opladen van een 
bestand (cf. point 2.3.2) 
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4.2.2 Data van het lopende boekjaar 

Na validatie van het opgeladen bestand (cf. 2.3.2.2), opent zich het identificatiescherm waarin de 
signaletiekgegevens van de onderneming of vereniging worden opgenomen. De data van het boekjaar 
werden met een jaar "verschoven". De data van het laatste boekjaar moeten manueel worden 
ingevoerd. De gebruiker zal het identificatiescherm niet kunnen verlaten alvorens begin- en einddatum 
van het boekjaar te hebben ingevuld. 
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4.2.3 Invoer van de gegevens van boekjaar N 

De boekhoudkundige gegevens van het boekjaar N van het opgeladen bestand zijn overgenomen in de 
kolom "Vorig boekjaar" van Sofista en de gebruiker moet nu de verschillende secties doorlopen en de 
gegevens van het lopende boekjaar invullen. 

 

 

In de tabellen van de mutaties van onroerende goederen worden enkel de saldi op het einde van het 
boekjaar bewaard en geplaatst in de kolom van het vorige boekjaar. 

In de sociale balans worden enkel de rubrieken met betrekking tot de eerste tabel gerecupereerd (1003, 
1013, 1023), evenals de rubriek 5501 en 5502. 

De uitsplitsingen met waarden voor N en/of N-1 blijven bewaard waarbij de waarde van N naar N-1 
verschuift. 
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Voorbeeld: uitsplitsing van het omzetcijfer 

 

 

De volgende signaletiekgegevens worden als dusdanig gerecupereerd: 

 de signaletiekgegevens van de onderneming 

 de gegevens van de bestuurders, zaakvoerders en commissarissen 

 de signaletiekgegevens met betrekking tot de participaties 

 de gegevens met betrekking tot het moederhuis 

 de waarderingsregels 
 
In de mate dat de gegevens als zodanig worden gerecupereerd zonder controle is de gebruiker 
verantwoordelijk voor de juistheid van de overgenomen gegevens (adressen, data van de mandaten, 
percentage participatie, ...) 
 

4.2.4 De niet-gerecupereerde gegevens 

De gegevens die specifiek van toepassing zijn op het boekjaar N, worden niet gerecupereerd: 

 de gegevens met betrekking tot de bijkomende expert 

 de jaarverslagen en verslagen van commissarissen 

 de aandeelhoudersstructuur 

 inlichtingen betreffende de consolidatie 

 de zones met tekstuele uitleg (bijvoorbeeld: hangende geschillen en belangrijke verplichtingen) 

 de uitsplitsing met betrekking tot een post van het lopende boekjaar (bijvoorbeeld: uitsplitsing 
van de uitzonderlijke kosten) 
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Nieuwe jaarrekening met recuperatie N-1 

 

 

Oorspronkelijk bestand dat werd opgesteld in N-1 

 

In dit geval worden de niet-gerecupereerde zones geschrapt. 

 

4.3 De omzetting naar een andere taal 
Sommige ondernemingen leggen hun jaarrekening neer in twee talen. In Sofista is het mogelijk de 
boekhoudkundige gegevens te recupereren van een jaarrekening die werd opgemaakt in één van de 
landstalen om die jaarrekening vervolgens om te zetten naar een andere landstaal, op voorwaarde dat: 

 de recuperatie van de gegevens van het boekjaar gebeurt vanuit een geldig XBRL-bestand dat 
bewaard werd bij de gebruiker 

 de recuperatie is enkel mogelijk voor een oorspronkelijke jaarrekening. Het is niet mogelijk 
een bestand met een verbeterde jaarrekening om te zetten. 

 

Ondanks de voorziene controles wordt de gebruiker ten sterkste aangeraden de omgezette 
jaarrekening helemaal te doorlopen en de niet-gerecupereerde gegevens aan te vullen. 
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4.3.1 Selectie van het om te zetten bestand 

De selectie van het te recupereren bestand gebeurt op dezelfde manier als het opladen (cf punt 2.3.2) 
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Het validatiescherm geeft de begintaal weer van de jaarrekening en vraagt aan de gebruiker in welke 
taal hij de jaarrekening wenst om te zetten. 

 

 

Als de oorspronkelijke jaarrekening een verbetering betreft, dan geeft een blokkerende boodschap aan 
dat de omzetting naar een andere taal niet mogelijk is en vraagt om opnieuw te proberen met de 
gewone jaarrekening. 
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4.3.2 De gerecupereerde gegevens 

 de boekhoudkundige gegevens (aantallen, bedragen) van het boekjaar en het vorig boekjaar 

 de data (data van boekjaren, mandaten, ...) 

 de taalonafhankelijke signaletiekgegevens (naam, rechtsvorm, adres, postcode, land, functie) 

 

 

4.3.3 De niet-gerecupereerde gegevens 

Gegevens uitgedrukt in een specifieke taal worden niet gerecupereerd: 

 de taalafhankelijke signaletiekgegevens. Voorbeeld: het beroep 

 de waarderingsregels 

 de jaarverslagen en verslagen van de commissarissen 

 de pdf-bestanden 

 de aandeelhoudersstructuur 

 de zones met tekstuele uitleg (Voorbeeld: hangende geschillen en belangrijke verplichtingen) 
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De uitsplitsingen die een benaming en een waarde bevatten volgen dezelfde logica: de waarde wordt 
gerecupereerd maar niet de benaming. Voorbeeld: uitsplitsing van de regularisatierekening. 

 

 

 

In dit geval worden de niet-gerecupereerde zones leeggemaakt. Dit betekent dat het element nog 
steeds bestaat maar dat de waarde werd uitgewist en dat de gebruiker die moet aanvullen in de nieuwe 
taal. De validatie van de "vertaalde" jaarrekening zal een foutboodschap geven voor ieder element dat 
werd leeggemaakt en niet opnieuw ingevuld. 

De gebruiker moet dus alle secties die mogelijk werden leeggemaakt, doorlopen. Ze worden op het 
scherm getoond met een rode kader. De gebruiker kan het scherm niet verlaten vooraleer hij die zone 
heeft aangevuld in de goede taal. Deze methode verzekert dat een zone die werd ingevuld in de 
oorspronkelijke taal niet "vergeten" wordt na de omzetting in een andere taal. 

 

Bijzondere gevallen - de verslagen 

De verslagen (aandeelhoudersstructuur, jaarverslag en verslag van de commissarissen), onafhankelijk 
van de manier waarop ze worden voorgesteld, zij het vrije tekst, gestructureerd formaat of PDF, worden 
niet gerecupereerd omdat ze zijn opgesteld in de oorspronkelijke taal. Maar terwijl de tekstzones 
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worden "leeggemaakt", worden de verslagen "geschrapt" uit het bestand. Bij de validatie zal hierover 
bijgevolg geen foutmelding gegeven worden. 

 

Oorspronkelijk bestand: bevat een jaarverslag (PDF) en een verslag van de commissarissen 
(gestructureerd). 
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"Vertaald" bestand: het jaarverslag (PDF) en het verslag van de commissarissen (gestructureerd) 
werden geschrapt. 
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Bijlagen 

Bijlage 1 - Lijst van de secties 

Sectie 
Volledig 

onderneming 
Verkort 

onderneming 
Volledig 

vzw 
Verkort 

vzw 

Identificatiegegevens 1.1 1.1 1.1 1.1 

Aanvullende opdracht voor nazicht 
of correctie 1.2 1.2 1.2 1.2 

Balans  2 2 2 2 

Activa 2.1 2.1 2.1 2.1 

Passiva 2.2 2.2 2.2 2.2 

Resultatenrekening 3 3 3 3 

Resultaatverwerking 4 4 4 4 

Toelichting 5 5 5 5 

Staat van de oprichtingskosten 5.1 n.a. 5.1 n.a. 

Staat van de immateriële vaste 
activa 5.2 5.1.1 5.2 5.1.1 

Staat van de materiële vaste activa 5.3 5.1.2 5.3 5.1.2 

Staat van de financiële vaste activa 5.4 5.1.3 5.4 5.1.3 

Deelnemingen en maatschappelijke 
rechten 5.5.1 5.2.1 5.5.1 5.2.1 

Ondernemingen waarvoor de 
onderneming onbeperkt 
aansprakelijk is 5.5.2 5.2.2 5.5.2 5.2.2 

Lijst van de andere verbonden 
entiteiten n.a. n.a. 5.5.3 5.2.3 

Geldbeleggingen en overlopende 
rekeningen (activa) 5.6 n.a. 5.6 n.a. 
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Sectie 
Volledig 

onderneming 
Verkort 

onderneming 
Volledig 

vzw 
Verkort 

vzw 

Staat van het kapitaal en 
aandeelhoudersstructuur 5.7 5.3 n.a. n.a. 

Staat van de bestemde fondsen en 
voorzieningen n.a. n.a. 5.7 5.3 

Voorzieningen voor risico's en 
kosten 5.8 5.4 n.a. n.a. 

Staat van de schulden en 
overlopende rekeningen van het 
passief 5.9 5.5 5.8 5.4 

Bedrijfsresultaten 5.10 5.6 5.9 5.5 

Financiële en uitzonderlijke 
resultaten 5.11 5.6 5.10 n.a. 

Belastingen en taksen 5.12 n.a. 5.11 n.a. 

Niet in de balans opgenomen 
rechten en verplichtingen 5.13 5.7 5.12 5.6 

Betrekkingen met verbonden 
ondernemingen en met 
ondernemingen waarmee een 
deelnemingsverhouding bestaat 5.14 5.8 5.13 n.a. 

Betrekkingen met bestuurders en 
zaakvoerders 5.15 5.8 5.14 5.7 

Afgeleide financiële instrumenten 5.16 n.a. 5.15 n.a. 

Verklaring met betrekking tot de 
geconsolideerde jaarrekening 5.17 5.9 n.a. n.a. 

Sociale balans 6 6 6 6 

Waarderingsregels 7 7 7 7 

Jaarverslag 8 8 n.a. n.a. 

Verslag van de commissarissen 9 9 8 8 
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Bijlage 2 - Waardelijsten 
Sommige lijsten worden op een exhaustieve manier vastgelegd. Andere bieden de 
mogelijkheid om waarden in te voeren die niet in de lijst voorkomen. Deze "open" 
lijsten worden aangeduid met een kruisje in de kolom "Andere". 

 

Lijst  Bron "Andere" Volledig Verkort 

Postcodes (België) BPost X X X 

Landcodes* ISO73166 X X X 

Nace codes NIS8  X X 

Rechtbanken van koophandel FOD9- Justitie X X X 

Rechtsvormen KBO10/NBB X X X 

Paritaire comités FOD -
Werkgelegenheid 

X X X 

Functies NBB X X X 

Schema van de jaarrekening NBB  X X 

Taalcode NBB  X X 

Oordeel van de commissaris* IBR11  X X 

Aard adres* NBB X X X 

Publicatiecode NBB  X X 

Consolidatieniveau NBB  X X 

Contactpersoon NBB  X X 
 
(*):  Deze drie lijsten hebben een standaardwaarde: 

 Landcodes - Standaardwaarde = "BE" 
 Oordeel van de commissaris - Standaardwaarde = "Verklaring zonder voorbehoud" 
 Aard adres - Standaardwaarde = "Maatschappelijke zetel" 

                                                        
7  International Organization for Standardization 

8  Nationaal Instituut voor de Statistiek 
9  Federale Overheidsdienst 
10  Kruispuntbank van Ondernemingen 
11  Instituut der Bedrijfsrevisoren 





 

 

  

 
 

 
Voor meer informatie 

Wie meer informatie wenst over de inhoud, de methodologie, de berekeningswijze en de bronnen e.d. 
kan terecht bij de dienst Balanscentrale van de Nationale Bank van België. 

Tel. +32 2 221 30 01 – Fax +32 2 221 32 66 
balanscentrale@nbb.be 

 

 
Verantwoordelijke uitgever 

Rudy Trogh 
Chef van het departement Micro-economische informatie 

Nationale Bank van België 
de Berlaimontlaan 14 – 1000 Brussel - BELGIË 
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