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De opleiding van Adsolut Jaarrekening gebeurt op basis van een practicum. Alle personen, ondernemingen, 
goederen, enz. zijn zo gekozen om een zo volledig en waarheidsgetrouw mogelijk beeld te geven van het 
opmaken en het neerleggen van een jaarrekening in Adsolut Jaarrekening. Er wordt gewerkt met fictieve 
cijfervoorbeelden, elke overeenkomst met bestaande personen, ondernemingen, … is dan ook louter toevallig.
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1 Nuttige informatie 

1.1 Uw klantenportaal 
Uw klantenportaal op maat waar u toegang hebt tot verschillende online diensten.  

Hoe komt u op het portaal terecht?  

1.1.1 Via onze website 
 

 

U kunt de website bereiken via 

 My.Adsolut.com 

of 

Tax and Accounting Belgium | Wolters Kluwer en klikken op Support 

 

1.1.2 Via onze programma’s 
 

 

U klikt bovenaan in de balk van de snelkoppelingen op het icoon met het vraagteken. 

 

 

https://adsolut.com/welcome
https://www.wolterskluwer.com/nl-be/solutions/tax-and-accounting-belgium
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1.2 Inloggen  
Is voorbehouden aan geregistreerde gebruikers. Niet geregistreerde gebruikers worden gezien als gastgebruiker en 
hebben een beperkte toegang. U hebt er dus baat bij te registreren als gebruiker.  

 

Hebt u al een Wolters Kluwer TAA Software Account?  

Klik dan op inloggen en log in met uw bestaande account.  
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Hebt u als nieuwe gebruiker nog geen Wolters Kluwer TAA Software Account?  

Klik dan op account aanmaken.  

 

 

Vul de nodige gegevens in en klik op doorgaan.  
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Er wordt een verificatiemail verzonden naar het door u ingevulde e-mailadres.  

 

Open de ontvangen mail en activeer uw account.  

 

 

 Facultatief kan u kiezen voor een 2de beveiliging of Multifactor Authentication. 
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Uw Wolters Kluwer TAA Software Account is nu aangemaakt. U kan nu aanloggen met deze account maar zal toch 
nog volgende pop-up krijgen.  

 

Er kunnen meerdere persoonlijke accounts gekoppeld worden aan 1 organisatie. De eerste persoon wordt 
automatisch de beheerder van deze organisatie.  

Zo kunnen de verschillende medewerkers van een boekhoudkantoor elk hun eigen Wolters Kluwer TAA Software 
Account hebben.  

Klik op “hier” om nu de organisatie toe te voegen. Uw organisatie bestaat uit uw klantnummer bij TAA Software en 
het ondernemingsnummer.  
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Klik op doorgaan en vervolg de procedure. De eerste gebruiker die deze procedure al vervolledigd heeft, kan als 
beheerder andere medewerkers van zijn organisatie uitnodigen zodat deze medewerkers de volledige procedure 
niet hoeven uit te voeren.  
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Uw Wolters Kluwer TAA Software Account is nu volledig aangevuld en u krijgt nu toegang tot volgende diensten.  

 

 Verkiest u om telefonisch geholpen te worden? Bel dan het nummer 078 16 03 15.  

Inhoudsopgave 
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2 Activatie Adsolut Jaarrekening 

Vooraleer u Adsolut Jaarrekening kunt gebruiken, dient u Adsolut (Express) geïnstalleerd te hebben. 

Als Adsolut (Express) geïnstalleerd is, dient u achtereenvolgens een koppeling te maken met Adsolut naar Adsolut 
Jaarrekening.  

In het kader van het licentiebeheer dient u vervolgens ook de gebruikers van uw kantoor te koppelen aan  Adsolut 
Jaarrekening. Anders gesteld het gebruik van Adsolut Jaarrekening is gebruiker Adsolut / medewerker gerelateerd.  

 

2.1 Koppelen Adsolut met Adsolut Jaarrekening 
 

Opdat u Adsolut Jaarrekening kunt gebruiken vanuit Adsolut, is het noodzakelijk dat u in Adsolut een koppeling 
maakt naar Adsolut Jaarrekening. 

 

De koppeling die u dient te maken is tweevoudig. 

 

2.1.1 Toevoegen van Adsolut Jaarrekening in Adsolut  
 

 Alleen  een gebruiker met Administrator rechten (in Adsolut) kan Adsolut Jaarrekening activeren voor 
Adsolut gebruikers. 

U activeert Adsolut jaarrekening voor een gebruiker via  

MASTERKB – Systeembeheer – Settings – Gebruikersbeheer 

 

 

Vervolgens klikt u in het  

lint Data acties – Beheer licentiemodules 
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U heeft hier het overzicht van de beschikbare licenties en de reeds toegewezen licenties. Hier kunt u de 
toegekende licenties aan gebruikers verwijderen. 

 Beschikbare licenties kunt u toewijzen aan een gebruiker via het menu Systeembeheer -  Settings - 
Gebruikersbeheer. 

 

 U dubbelklikt op de gebruiker waaraan u de licentie wil toekennen wil toekennen. 
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U opent het venster bij Modules en vinkt aan ADS-Jaarrekening en klikt op ‘OK’. Indien u ADS- jaarrekening niet 
kunt toewijzen, zijn alle licenties toegewezen. 

De gebruikers met toegewezen licenties zien in Adsolut – Fiscaal dossier in het lint Adsolut Suite het programma 
Jaarrekening. 

 Extra licenties kunt u bijkopen en vervolgens voegt bij een gebruiker deze licentie toe. 

2.1.2 Toevoegen van de gebruiker aan Adsolut Jaarrekening in Adsolut 
 

Opdat een gebruiker met een toegewezen licentie het programma Adsolut Jaarrekening kan gebruiken is het ook 
noodzakelijk dat er voor deze gebruiker een koppeling gemaakt is tussen Adsolut en de organisatie waaraan de 
medewerker gekoppeld is. Deze koppeling dient éénmalig bij het eerste gebruik van Adsolut Jaarrekening gemaakt 
te worden door de administrator in Adsolut. 

Hiervoor klikt u linksboven op het icoon van Adsolut en vervolgens op de optie Gebruikersinstellingen. 
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Hier kunt u het account van de gebruiker koppelen aan My.adsolut.com. 

 

U geeft van uw Wolters Kluwer TAA account het mailadres en het wachtwoord van de gebruiker in en de gebruiker 
wordt gekoppeld. 

 

Inhoudsopgave 

Schema Opstellen jaarrekening 
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3 Opstarten Adsolut Jaarrekening 

3.1 Algemeen 
Adsolut Jaarrekening start u op vanuit het Fiscaal dossier in een dossier in Adsolut (Express).  

In de grote lijnen verloopt het proces voor het opstarten van Adsolut Jaarrekening  als volgt:  

* aanmaken relatie 

* relatie opslaan als een dossier 

* aanmaken fiscaal dossier 

* opstarten Adsolut Jaarrekening 

 

 

We verwijzen naar de documentatie van Adsolut (Express) voor: 

* het aanmaken van een relatie, 

* het aanmaken van een dossier. 

We lichten hier beknopt toe welke gegevens er in de relatie / dossier nodig zijn voor het optimaal invullen van de 
jaarrekening. Adsolut Jaarrekening neemt gegevens over uit de relatie/ het dossier. We bespreken welke gegevens 
in Adsolut Jaarrekening overgenomen worden uit de relatie/ het dossier.  

 

3.2 Schema: Opstellen jaarrekening met Adsolut Jaarrekening 
 

Inhoudsopgave 
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  Relatie 

- Basisgegevens: Algemeen – Sociaal - Volmachten 
- KBO 

- Contacten: Eigen contacten 

- Juridisch: Algemeen -  Akten – Benoemingen – 
Eigen aandeelhouders - Oproeping   

- Boekhouding: Algemeen 

 

Adsolut Jaarrekening 

Maak een jaarrekening (huidig boekjaar) XBRL opladen (vorige boekjaren) 

Stap voor stap 

 Basisgegevens 

Identificatie 
onderneming 

 Identificatie-
gegevens 

Contactgegevens 

1 

Dossier + Fiscaal dossier 
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Andere 
documenten WVV 

 Balans 

Proef- en 
saldibalans 

 Balans na 
winstverdeling 

Activa 

Passiva 

Resultaten-
rekening 

Resultaat-
verwerking 

Toelichting 

Bestuur en 
bijkomende 
experten 

Bestuurders en 
zaakvoerders 

2 

3 

Verklaring 
aanvullende 
opdracht 

Inlichtingen 
omtrent 
deelnemingen 

Inlezen naar 
jaarrekening 

Afdruk jaarrekening in 
detail 
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Aandeelhouders-
structuur 

Jaarrekening(en) 

Andere 
inlichtingen WVV  

Jaarverslag 

Verslag 
commissarissen 

Sociale balans 

Andere 
documenten 

“Diverse” 
toelichtingen 

Controles 

Pdf-afdruk 

XBRL-bestand NBB 

Jaarrekening in 
detail 

Rapportering 
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3.3 Invullen gegevens dossier 
 

In Adsolut Jaarrekening worden gegevens uit het dossier overgenomen. In dat kader is het van essentieel belang 
dat deze gegevens ingevuld zijn en up-to-date blijven in de relatie (MASTERKB). 

Het betreft deze gegevens:  

 

1. Algemene relatiefiche: 

 

Naam – adres   

 

2. Basisgegevens – Algemeen: 

 

Ondernemingsnummer 

 

 

 

 

 

 



 

 

Adsolut – Jaarrekening (2022/01) 17 

3. Basisgegevens - Sociaal:  

 

Gegevens sociaal secretariaat – paritaire comité(s). 

 

4. Basisgegevens – Volmachten 

 

Type volmacht : Jaarrekening 

Type volmacht: Sociale balans 

 

5. Basisgegevens – KBO 

 

Commerciële benaming – Nacecode 
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6. Juridisch – Algemeen 

 

Ondernemingsrechtbank – Algemene vergadering  

 

7. Juridisch – Akten 

 

Oprichtingsakte - Statutenwijziging 

 

8. Juridisch – Benoemingen 

  

Bestuurders/ zaakvoerders 

 

9. Juridisch – Eigen aandeelhouders 

 

Eigen aandeelhouders  
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10. Boekhouding - Algemeen 

 

 

Schema Jaarrekening  

 

11. Boekhouding – Boekjaren 

 

Boekjaar 

 

Inhoudsopgave 

Schema Opstellen jaarrekening 
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3.4 Opstellen Fiscaal dossier 
 

Om Adsolut Jaarrekening op te starten, klikt u vanuit de relatie 

Fiscaal dossier – Fiscaal dossier 

Bij het opstellen van een fiscaal dossier kunt u de cijfers importeren: 

* uit de boekhouding  

* uit een bestand 

 

3.4.1.1 Uit de boekhouding (Adsolut of Expert/M) 

Om gegevens in het fiscaal dossier uit de boekhouding te kunnen overnemen, klikt u  

Fiscaal – Gegevens uit de BH ophalen (F8) 

 

 

In het volgende scherm heeft u mogelijk de keuze tussen Adsolut en Expert/M. 

 

 

U bepaalt eerst uw boekhoudpakket. 

3.4.1.1.1 Adsolut 
 

U vinkt de gegevens aan die u vanuit de boekhouding in het fiscaal dossier wil overnemen en klikt op de knop 

. 
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3.4.1.1.2 Expert/M 
 

U vinkt de gegevens aan die u vanuit de boekhouding in het fiscaal dossier wil overnemen en klikt op de knop 
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3.4.1.2 Uit een bestand 

Voor het opstellen van een fiscaal dossier met een proef-en saldibalans die op een andere manier opgesteld wordt 
dan met ingelezen gegevens uit de boekhouding, kunt u een bestand (met de proef- en saldibalans) importeren.   

3.4.1.2.1 Fiscaal dossier – lint Import balans – Optie Uit bestand 
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Hier heeft u onderstaande mogelijkheden: 

 

 

U kiest hier het bestandtype waarin uw proef-en saldibalans uit uw boekhouding geëxporteerd werd of waarin de 
proef-en saldibalans bewaard werd. 

1. CSV bestand (Accon type 94) 

 

 

U klikt op de knop ‘Importeer’. Vervolgens klikt u op de knop 

 

En selecteert u het betreffende csv-bestand. 
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2. Excel bestand 

De werkwijze is identiek als hierboven besproken bij een CSV bestand. 

3. TXT bestand  

De werkwijze is identiek als hierboven besproken bij een CSV bestand. 

4. XML bestand 

De werkwijze is identiek als hierboven besproken bij een CSV bestand. 

 Andere types van bestand , dan de hierboven opgesomde, kunnen niet geïmporteerd worden. 

Voorbeeld van de gegevens voor het importeren van een bestand: 
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3.4.1.2.2 Fiscaal dossier – lint Import balans – uit Adsolut 
 

Een vroeger, in dit dossier, bewaarde balans kan geïmporteerd worden in dit fiscaal dossier. 

 

U klikt na de selectie op de knop Import. 

 

Inhoudsopgave 

Schema Opstellen jaarrekening 
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3.5 Opstarten Adsolut jaarrekening 
 

Vanuit het fiscaal dossier start u Adsolut Jaarrekening door te klikken in het lint Adsolut Suite op de knop 
Jaarrekening. 

 

U logt zich in met: 

* Uw mailadres: 

 

En klikt vervolgens op de knop ‘Doorgaan’. 

* Het wachtwoord: 

 

Ook hier klikt u vervolgens op ‘Doorgaan’. 
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U komt de eerste keer in het opstartscherm van Adsolut Jaarrekening. 

 

Inhoudsopgave 
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4 Algemene informatie Adsolut Jaarrekening 

Bovenaan het scherm krijgt u algemene informatie. 

 

4.1 Hulp nodig? 

Voor bijkomende hulp klikt u op de link  

 

U krijgt dan dit scherm: 

 

 

Met:  

4.1.1 Bijkomende ondersteuningsmogelijkheden  
U wordt verder geloodst naar de my.adsolut.com Support pagina voor bijkomende support. 

 

4.1.2 Info over recente en geplande nieuwigheden 
U kunt hier zowel de Release notes consulteren als ook de aankomende vernieuwingen. 
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4.1.3 De mogelijkheid om de jaarrekening te bezorgen aan de Servicedesk  

 

 Een jaarrekening delen met de Service Desk kan alleen maar als er een Jaarrekening aanwezig is in Adsolut 
Jaarrekening 

 

Indien u vragen heeft over de jaarrekening, kunt u deze bezorgen aan de Servicedesk. Het volstaat om op de link 

 te klikken en de code mee te delen aan de  medewerker van de Servicedesk zodat deze 
uw vraag kan oplossen of kan escaleren naar het Serviceteam van Wolters Kluwer. 

 

Inhoudsopgave 
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4.2 Instellingen 

Als u bovenaan het scherm klikt op  , komt u in het instellingenscherm van uw  my.adsolut.com. 

 

 

Hier kunt u zowel uw dossiers (overzicht), uw producten (bij Wolters Kuwer)  als uw integraties (koppeling met 
Adsolut Express)beheren. 

 

Inhoudsopgave 

 

 

  



 

 

Adsolut – Jaarrekening (2022/01) 31 

4.3 Dossier 
 

 

Bovenaan uw scherm kunt u altijd verifiëren in welk dossier u aan het werken bent. 

 

Het dossier in deze handleiding: 

 

 

 

Inhoudsopgave 
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4.4 Gebruiker en organisatie 
Met welke gebruiker u ingelogd bent en voor welke organisatie u werkt, ziet u rechts bovenaan het scherm. 

 

 

Info over de gebruiker en organisatie in deze handleiding:  

 

 

 

Door bovenaan het scherm op de gebruiker te klikken, krijgt u uitgebreide informatie over de gebruiker en de 
organisatie. 

 

 

 

Inhoudsopgave 
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5 XBRL-bestand opladen in Adsolut Jaarrekening 

Het is mogelijk om een bewaard XBRL-bestand te importeren in Adsolut Jaarrekening.. 

Dit is nuttig om over de cijfers van de jaarrekening van het vorige jaar te kunnen beschikken zonder dat u ze zelf 
manueel gaat invullen.  

Als u het XBRL-bestand niet te beschikking heeft, dan kunt u dit downloaden van de site van de NBB. 
(www.NBB.be- balanscentrale – raadplegen).  

U kunt de onderneming opzoeken via het ondernemingsnummer of via (een deel van) de naam. 

  

 

U selecteert de neergelegde jaarrekening in XBRL en downloadt deze. 

 

 

In Adsolut Jaarrekening, klikt u op de link XBRL opladen  

 

http://www.nbb.be/
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en u komt in dit scherm:  

 

 

U Klikt u op de knop XBRL-bestand selecteren en u navigeert naar de locatie van het bewaarde XBRL-bestand. 

 

U klikt op Open en het XBRL bestand wordt in Adsolut Jaarrekening geïmporteerd. 

U krijgt eerst een samenvatting van de jaarrekening. U klikt op de knop . 
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Vervolgens kunt u nog een ander XBRL-bestand opladen (via dezelfde werkwijze) of een jaarrekening toevoegen. 

 

Inhoudsopgave 
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6  Een jaarrekening toevoegen 

Indien er voor dit fiscaal dossier reeds een jaarrekening bestaat (opgeladen XBRL) , krijgt u dit scherm: 

 

Indien er nog geen jaarrekening bestaat, kunt u bij het opstarten van Adsolut Jaarrekening meteen klikken op 
‘Maak een Jaarrekening’. 
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6.1  Er is reeds een vorig boekjaar in Adsolut Jaarrekening 

 

De jaarrekening van het vorig jaar kan er zijn door: 

1. het importeren in dit fiscaal dossier van een XBRL-bestand met de jaarrekening van vorig jaar, 

2. de aanwezigheid van een fiscaal dossier van het vorige jaar met een bewaarde Adsolut Jaarrekening. 

 

U klikt op . 

 

De gegevens van het vorige boekjaar worden automatisch getoond. 
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In de volgende stappen, doorlopen we de opeenvolgende schermen die deel uit maken van de Basisgegevens (zie 
later)   

* het huidige boekjaar: 

 

* het model (inclusief het model en het protocol van de jaarrekening van het vorig boekjaar): 
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* de interne omschrijving: 

  

Aan de rechterkant van heet scherm ziet u de samenvatting van de basisgegevens. 

6.2  Er is nog geen vorig boekjaar in Adsolut Jaarrekening 

 

Indien er nog geen vorig boekjaar is, klikt u op de knop ‘Maak een jaarrekening’. 

 

U gaat eerst het boekjaar definiëren, vervolgens het model bepalen en een interne omschrijving toekennen aan de 
jaarrekening. 

Op de vraag of er een vorig boekjaar bestaat, wordt er standaard ‘Neen’ geantwoord.  
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U klikt op Boekjaar. 

 

Vervolgens bepalen we het model van de jaarrekening.  

 

Tenslotte krijgt deze jaarrekening ook een interne omschrijving. 
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We komen vervolgens in het hoofdscherm van Adsolut Jaarrekening. 

 

 

Vanuit het hoofdscherm kunt u alle gewenste en noodzakelijke acties ondernemen. 

Inhoudsopgave 

Schema Opstellen jaarrekening 
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7  Een jaarrekening opmaken 

7.1  Stap vóór stap  
 

Aan de hand van opeenvolgende stappen (of tegels) loodst de toepassing u op een efficiënte wijze doorheen het 
invullen van de jaarrekening inclusief de toelichting, de aanverwante gegevens en de noodzakelijke toe te voegen 
documenten. 

 

 

Hierna volgt een bespreking van de diverse stappen, die u kunt invullen of raadplegen door op de tegel te klikken 

Inhoudsopgave 

Schema Opstellen jaarrekening 

11.1.1 Basisgegevens en identificatiegegevens 

11.1.2 Inlezen Proef- en saldibalans 

11.1.3.1 Bestuur en bijkomende experten 

11.1.3.2 Balans 

11.1.3.3 Toelichting 

11.1.3.4 Andere documenten wetboek vennootschappen 

11.2 Uitvoeren van Controles 

11.3 Maken Pdf-afdrukken 

11.4 Aanmaken XBRL-bestand 

11.5 Neerleggen van de jaarrekening 

14 Bijkomende tools in de jaarrekening  
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7.1.1  Stap 1: Basisgegevens en identificatiegegevens 
 

 

7.1.1.1 Basisgegevens 

 

 

In de basisgegevens worden de reeds vroeger ingegeven gegevens hernomen en dit met betrekking tot het vorig 
boekjaar, het huidig boekjaar, het toegepaste model en de interne omschrijving. Deze ingevulde gegevens kunt u 
hier nog wijzigen. 
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 Indien het noodzakelijk is kunt u het model converteren naar een ander model. Hierbij heeft u volgende 
mogelijkheden:  
* volledig model:  
     * van kapitaalvennootschap naar kapitaalloze vennootschap 
     * van kapitaalloze vennootschap naar kapitaalvennootschap 
* verkort model:  
     * van kapitaalvennootschap naar kapitaalloze vennootschap 
     * van kapitaalvennootschap naar micromodel kapitaalvennootschap 
     * van kapittalloze vennootschap naar kapitaalvennootschap 
     * van kapitaalloze vennootschap naar micromodel kapitaalloze vennootschap 
* micromodel: 
     * van kapitaalvennootschap naar kapitaalloze vennootschap 
     * van kapitaalvennootschap naar verkort model kapitaalvennootschap 
     * van kapittalloze vennootschap naar kapitaalvennootschap 
     * van kapitaalloze vennootschap naar verkort model kapitaalloze vennootschap 
 

Om het model te converteren, klikt op de link . 

 

 U kunt de jaarrekening dupliceren met als doel onder andere het vertalen van de teksten in de toelichting. 

Hiervoor klikt u op de link . 
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Inhoudsopgave 

Schema Opstellen jaarrekening 

Stap voor stap 

7.1.1.2 Identificatiegegevens 

 

 

 

Bij de identificatiegegevens zijn zowel  de identificatie  als ook de contactgegevens voor deze onderneming 
opgenomen.  

 

7.1.1.2.1 Identificatie onderneming 
Deze gegevens worden hoofdzakelijk overgenomen uit het fiscaal dossier en/of de relatie [Algemene relatiefiche en 
Basisgegevens – Algemeen]. 

 

 

U dient deze gegevens te verifiëren en u kunt ze wijzigen. Het is echter aangeraden  dat u deze gegevens 
desgevallend wijzigt in de relatie en dat u in het fiscaal dossier de dossiergegevens vernieuwt. 
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 (lint Fiscaal – Vernieuw dossiergegevens).  

In Adsolut Jaarrekening opent u de bewaarde jaarrekening (Zie Een jaarrekening openen) en klikt in het 
hoofdscherm op 

 

 

7.1.1.2.2 Contactgegevens 
Deze contactgegevens zijn overgenomen uit het fiscaal dossier / de relatie  [ Basisgegevens – Volmachten]. 

Hier worden opgenomen zowel de contactpersoon voor de jaarrekening als de contactpersoon voor de sociale 
balans. 

 

 

 

Door op de betreffende contactpersoon te klikken, kunt u de gegevens verifiëren. Wijzigen of verder aanvullen 
doet u best in de relatie (MASTERKB). 
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Inhoudsopgave 

Schema Opstellen jaarrekening 

Stap voor stap 
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7.1.2  Stap 2: Inlezen van de proef- en saldibalans 

 

U kunt in Adsolut Jaarrekening de gegevens uit het fiscaal dossier overnemen. Hiervoor klikt u bij stap 2 op de 
tegel.  

 

 

7.1.2.1 Invoegen en inlezen 

 

U ziet de proef- en saldibalans zoals ze beschikbaar is in het fiscaal dossier. 
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Deze gegevens leest u in de jaarrekening in door te klikken op de knop . 

Na het inlezen van de jaarrekening, ziet u in de kolom ‘Balans’ en ‘Toelichting’ in welke rubriek van de jaarrekening 
de betreffende rekening uit het fiscaal dossier is opgenomen. 

 

 Deze verwijzing naar de balans en de toelichting zijn in Adsolut Jaarrekening ingebouwd als linken naar het 
onderdeel van de jaarrekening, zodat u meteen bij de rubriek terechtkomt. 

 Nadat u de Proef-en saldibalans ingelezen heeft, is de knop ‘Inlezen naar de jaarrekening’ niet langer actief.  

 

 

 Indien er een fout gedetecteerd is in de proef-en saldibalans, krijgt u na het inlezen van de proef- en 
saldibalans in Adsolut Jaarrekening een foutmelding. 
 
Hier is bijvoorbeeld een bankrekening negatief:

 
 
Deze foutboodschappen  kunt u oplossen door: 
* in het fiscaal dossier de wijzigingen aanbrengen (tabblad  Correcties)  
* Adsolut Jaarrekening opnieuw opstarten  
* de bewaarde jaarrekening opnieuw openen ( zie een jaarrekening openen)  
* de proef-en saldibalans opnieuw ophalen en inlezen.. 

 

De ingelezen proef- en saldibalans zal verwerkt worden in de balans, de resultatenrekening, de 
resultaatverwerking, en (voor zover mogelijk) in de toelichting. (Zie hiervoor ook Stap 3 Balans , Toelichting). 
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Inhoudsopgave 

Schema Opstellen jaarrekening 

Stap voor stap 

 

Na het inlezen van de proef-en saldibalans, wordt de tegel bij Stap 2 ook aangepast. De tegel komt niet langer in 
een andere kleur en de tekst vermeldt dat de proef- en saldibalans ingevoegd werd. 
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7.1.2.2 Afdruk jaarrekening in detail 

 

Zie 11.1 Afdruk jaarrekening in detail 

 

Inhoudsopgave 

Schema Opstellen jaarrekening 

Stap voor stap 
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7.1.3  Stap 3: Bestuur, Balans, Toelichting en andere documenten Wetboek 
Vennootschappen 

 

 

Nadat u de proef-en saldibalans ingelezen heeft in Adsolut Jaarrekening, kunt u in Stap 3 de gegevens met 
betrekking tot  

* het bestuur,  

* de balans,  

* de toelichting  

* andere documenten Wetboek vennootschappen  

verifiëren en verder aanvullen.  

U klikt hiervoor op de betreffende tegel. 

 

Inhoudsopgave 

Schema Opstellen jaarrekening 
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7.1.3.1 Bestuur en bijkomende experten 

7.1.3.1.1 Bestuurders en zaakvoerders 
 

De bestuurders en zaakvoerders worden overgenomen uit de aangemaakte relatie in het MASTERKB  (Tabblad 
Juridisch – Benoemingen). 

 

 

 

Mocht u nog een bestuurder / commissaris willen toevoegen die niet opgenomen is in de relatie in het MASTERKB, 
kunt u deze hier nog toevoegen. U klikt daarvoor aan de rechterkant op de optie ‘Een bestuurder/ commissaris 
toevoegen’ en kiest bij het toevoegen voor rechtspersoon/ natuurlijk persoon. 

 

Vervolgens vult u de gegevens voor deze bestuurder in. 
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 Deze bestuurder is wel opgenomen in deze  jaarrekening maar deze bestuurder wordt niet overgenomen 
naar de relatie in Adsolut. 

   

Indien de bestuurder ook in de andere jaarrekeningen dient opgenomen te worden (hetzij in de jaarrekening van 
volgend jaar hetzij in de jaarrekening van een ander fiscaal dossier van dit zelfde subdossier), kunt u deze 
bestuurder best toevoegen in de relatie in het MASTERKB (tabblad Juridisch – Benoemingen) 

 

7.1.3.1.2 Verklaring aanvullende opdracht 
 



 

 

Adsolut – Jaarrekening (2022/01) 55 

Indien er aanvullende opdrachten (nazicht/ correctie) zijn uitgevoerd door een externe accountant/ bedrijfsrevisor 
die niet de commissaris is, kunt u dit aanduiden in de verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor 
nazicht/ correctie. 

 

 

 

U kunt hier eventueel nog bijkomende experten toevoegen (die niet opgenomen zijn in de relatie in het 
MASTERKB). Hiervoor klikt u aan de rechterkant op de link ‘een bijkomend expert toevoegen’ en vult de gegevens 
in. 

 

Inhoudsopgave 

Schema Opstellen jaarrekening 

Stap voor stap 

7.1.3.2 Balans 

7.1.3.2.1 Balans na winstverdeling 
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7.1.3.2.1.1 Activa 
 

Na het inlezen van de proef-en saldibalans (Stap 2) kunt u de actiefzijde balans consulteren, verifiëren en eventueel 
wijzigen. 

 

Aan de rechterkant van het bedrag bij de codes is er een koppeling voorzien naar de toelichting. U kunt op deze link 
klikken om vanuit deze code naar de toelichting te gaan en van daaruit eventueel terugklikken naar de 
corresponderende rubriek van het actief van de balans.  

 

  

7.1.3.2.1.2 Passiva 
 

Na het inlezen van de proef-en saldibalans (Stap 2) kunt u de passiefzijde balans consulteren, verifiëren en 
eventueel wijzigen. 

 

Aan de rechterkant van het bedrag bij de codes is er een koppeling voorzien naar de toelichting. U kunt op deze link 
klikken om vanuit deze code naar de toelichting te gaan en van daaruit eventueel terugklikken naar de 
corresponderende rubriek van het passief van de balans.  
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7.1.3.2.2 Resultatenrekening 
 

Na het inlezen van de proef-en saldibalans (Stap 2) kunt u de resultatenrekening consulteren, verifiëren en 
eventueel wijzigen. 

 

Aan de rechterkant van het bedrag bij de codes is er een koppeling voorzien naar de toelichting. U kunt op deze link 
klikken om vanuit deze code naar de toelichting te gaan en van daaruit eventueel terugklikken naar de 
corresponderende rubriek van de resultatenrekening.  

 

 

 

7.1.3.2.3 Resultaatverwerking 
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Na het inlezen van de proef-en saldibalans (Stap 2) kunt u de resultaatverwerking consulteren, verifiëren en 
eventueel wijzigen. 

 

 

Aan de rechterkant van het bedrag bij de codes is er een koppeling voorzien naar de resultatenrekening / passief 
van de balans. U kunt op deze link klikken om vanuit deze code naar de resultatenrekening / passief van de balans 
te gaan en van daaruit eventueel terugklikken naar de corresponderende rubriek van de resultaatverwerking. 

Inhoudsopgave 

Schema Opstellen jaarrekening 

Stap voor stap 

 

7.1.3.3 Toelichting 

 

Bij het inlezen van de proef- en saldibalans wordt de toelichting in de mate van het mogelijke ook mee ingelezen.  

U kunt de gegevens consulteren, verifiëren en verder aanvullen. 

 

 

Aan de rechterkant van het bedrag bij de codes is er een koppeling voorzien naar de overeenkomende rubriek 
balans, resultatenrekening of toelichting. 

De waarderingsregels kunt u toevoegen als tekst of als PDF-bestand. 
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Inhoudsopgave 

Schema Opstellen jaarrekening 

Stap voor stap 

 

7.1.3.4 Andere documenten Wetboek Vennootschappen 

 

 



 

 

Adsolut – Jaarrekening (2022/01) 60 

7.1.3.4.1 Inlichtingen omtrent deelnemingen 
 

 

 

7.1.3.4.1.1 Inlichtingen omtrent deelnemingen en maatschappelijke rechten in andere ondernemingen 

 

 De inlichtingen omtrent deelnemingen dient u hier enkel op te nemen in het verkort schema en in het 
microschema. 

U kunt de deelnemingen toevoegen door aan de rechterkant op de link ‘Een deelneming toevoegen’ te klikken. 

 

 

U vult de gegevens in. 
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7.1.3.4.1.2 Lijst van ondernemingen waarvoor de vennootschap onbeperkt aansprakelijk is …. 
 

 De lijst van ondernemingen dient u hier enkel op te nemen in het verkort schema en in het microschema. 

U kunt de lijst toevoegen door aan de rechterkant op de link ‘Een onderneming toevoegen’ te klikken. 
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Inhoudsopgave 

Schema Opstellen jaarrekening 

Stap voor stap 

 

7.1.3.4.2 Aandeelhoudersstructuur 
 

 De aandeelhoudersstructuur dient u hier enkel op te nemen in het verkort schema en in het micro schema. 

U kunt er voor kiezen om de aandeelhoudersstructuur toe te voegen: 

* Volgens structuur: 
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De gegevens van de aandeelhouders worden overgenomen uit het MASTERKB tabblad Juridisch – Eigen 
aandeelhouders. 

Hier vult u de gegevens verder aan. 

 

Of via PDF:  

 

Inhoudsopgave 

Schema Opstellen jaarrekening 

Stap voor stap 

 

7.1.3.4.3 Andere inlichtingen Wetboek Vennootschappen 
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 Deze andere inlichtingen van het wetboek vennootschappen dient u hier enkel in te vullen  in het verkort 
schema en het micro schema. 

Aan de rechterkant van de bedragen , kunt u gebruik maken van de link naar het passief van de balans. 

Inhoudsopgave 

Schema Opstellen jaarrekening 

Stap voor stap 

 

7.1.3.4.4 Jaarverslag 
 

Als u een jaarverslag toevoegt, kiest u hier voor: 

* Tekst: 

 

Hier kunt u tekst invoeren of plakken uit een tekst van elders (bv. Word-document). 

Of 

* PDF: 
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Inhoudsopgave 

Schema Opstellen jaarrekening 

Stap voor stap 

 

7.1.3.4.5 Verslag Commissarissen 
 

Als u hier het verslag van de commissarissen toevoegt, kiest u hier voor: 

* Structuur van verslag van de commissarissen 
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Hier kunt u tekst invoeren of plakken uit een tekst van elders (bv. Word-document). 

Of 

* PDF 

 

Inhoudsopgave 

Schema Opstellen jaarrekening 

Stap voor stap 
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7.1.3.4.6 Verslag van betalingen aan overheden 
 

Als u hier het verslag van betalingen aan overheden toevoegt, kiest u hier voor 

* Tekst: 

 

Hier kunt u tekst invoeren of plakken uit een tekst van elders (bv. Word-document). 

Of 

* PDF: 

  

Inhoudsopgave 

Schema Opstellen jaarrekening 

Stap voor stap 

 

7.1.3.4.7 Sociale balans 
 

Hier verwerkt u de gegevens van de sociale balans. 
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De gegevens van de paritaire comités worden overgenomen uit het MASTERKB (tabblad Basisgegevens – Sociaal) 

Aan de rechterkant van de bedragen, zijn er linken voorzien naar de resultatenrekening of toelichting. 

Inhoudsopgave 

Schema Opstellen jaarrekening 

Stap voor stap 

 

7.1.3.4.8 Diverse toelichtingen 

 
Er kunnen ook nog andere documenten in de jaarrekening opgenomen worden zoals het remuneratieverslag, 
belangenconflicten en overeenkomsten, verslag van de raad van toezicht en jaarrekening. 

 

U kunt deze toelichting(en)  opnemen in de vorm van: 

* Tekst: 
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Hier kunt u tekst invoeren of plakken uit een tekst van elders (bv. Word-document). 

Of 

* PDF: 

  

Inhoudsopgave 

Schema Opstellen jaarrekening 

Stap voor stap 

 

 

7.1.3.4.9 Andere documenten 
 

Andere, niet nader gespecifieerde toelichtingen, kunt u opnemen in de vorm van: 

* Tekst: 
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Hier kunt u tekst invoeren of plakken uit een tekst van elders (bv. Word-document). 

Of 

* PDF: 

  

Inhoudsopgave 

Schema Opstellen jaarrekening 

Stap voor stap 

 

7.2  Uitvoeren van controles 
 

Nadat u de jaarrekening hebt ingelezen en de toelichtingen hebt vervolledigd, laat u de controles lopen. 

Hiervoor klikt u aan de linkerkant op de knop . 
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Er zijn 4 categorieën controles: 

• De verplichte controles 

• Extra controles op de volledigheid van de neerlegging 

• De sociale balans controles NBB 

• De bijkomende controles NBB 

 

Er kunnen drie soorten meldingen voorkomen: 

• Fouten :  

• Waarschuwingen:  

• Tips:   

 

 De fouten moeten opgelost worden vooraleer u een XBRL-bestand aanmaakt. Een XBRL-bestand met 
fouten , wordt automatisch geweigerd door de NBB. 
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U lost de meldingen als volgt op: 

 

U klikt op de foutmelding en aan de rechterkant opent een toelichting met bijkomende informatie over de 
foutmelding. 

 

 

 

In deze toelichting gebruikt u de verwijzing naar de balans, resultatenrekening, resultaatverwerking en toelichting 
als een link. Door er op te klikken, navigeert u naar dat onderdeel van de jaarrekening.  

Na het oplossen van de foutmelding, kunt u de controle opnieuw uitvoeren via de knop 

en krijgt u feedback over de aanpassing. 

U navigeert vanuit een foutmelding in de controles naar het overzicht van de controles via de knop 

. 

Indien de fout opgelost is, verdwijnt de fout automatisch uit de lijst van de meldingen. 
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 U kunt van deze controles ook een rapport samenstellen. Zie hiervoor 8.3.2. Rapport controles  

Inhoudsopgave 

Schema Opstellen jaarrekening 

Stap voor stap 

 

7.3  Maken van (Pdf-)afdrukken 

7.3.1  PDF 
 

Nadat u de controles uitgevoerd heeft, kunt u een (Pdf-)afdruk maken. 

 

Hiervoor klikt u aan de linkerkant op . 

 

U krijgt diverse afdrukopties die u voor elke afdruk anders kan instellen. 

 

 

U kunt de taal van de afdruk kiezen, er voor opteren om de niet-dienstige secties over te slaan (en vermelding 
daarvan in sectie 1) en er voor kiezen om de bedragen uitgedrukt in Euro met of zonder decimalen op te nemen.  

 

De afdruk kunt u  

• downloaden,  

• bewaren in het fiscaal dossier of  

• of beide gelijktijdig.  
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Het is zeker aan te raden om zeker ook  voor ‘Bewaren van de afdruk in het fiscaal dossier’ te kiezen  waarbij de 
afdruk opgenomen wordt bij de documenten (DMS) van dit fiscaal dossier. 

Deze documenten worden opgenomen  

in het fiscaal dossier – lint Documenten – Documenten – Toon documenten  

of  

in het MASTERKB bij de relatie - lint Documenten – Documenten – Toon documenten 

 

 

 Indien niet alle controles opgelost zijn, die voor de neerlegging van de jaarrekening opgelost moéten zijn, 
krijgt u bij de afdruk de boodschap dat er nog fouten zijn.  

  

U kunt gebruik maken van de link ‘Controles nakijken‘ om de fouten op te lossen. 

Inhoudsopgave 

Schema Opstellen jaarrekening 

 

7.3.2  Rapport controles 
 

U kunt van de controles ook een rapport samenstellen. 

 

 

Dit rapport  kunt u  

• downloaden,  

• bewaren in het fiscaal dossier of  
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• of beide gelijktijdig.  

 

 

7.3.3 Jaarrekening in detail 
 

Voor de toelichting van de Afdruk Jaarrekening in detail, klik hier. 

Inhoudsopgave 

Schema Opstellen jaarrekening 

 

7.3.4 Financiële rapportering 
 

U kunt een rapport samenstellen voor de financiële rapportering. 

 

 

Dit rapport is ofwel  

• een financiële analyse  

• ofwel een balans en resultatenrekening  

 

 

Dit rapport  kunt u  

• downloaden,  
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• bewaren in het fiscaal dossier of  

• of beide gelijktijdig.  

 

 Naast het rapport van de financiële analyse, beschikt u ook over een toelichting rond de opbouw van de 

financiële analyse. Hiervoor klikt u op de link . Deze 
toelichting bevat deze gegevens: 

 

 

7.4  Aanmaken XBRL-bestand 
Voor het aanmaken van het XBRL-bestand met daarin de volledige jaarrekening, klikt u aan de linkerkant op de 

knop . 

 

 

 

Het XBRL-bestand kunt u downloaden, bewaren in het fiscaal dossier of beide gelijktijdig. 
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 Indien niet alle controles opgelost zijn, die voor de neerlegging van de jaarrekening opgelost moéten zijn, 
krijgt u bij het aanmaken van het XBRL-bestand de boodschap dat er nog fouten zijn.  

  

U kunt gebruik maken van de link ‘Controles nakijken‘ om de fouten op te lossen. 

Inhoudsopgave 

Schema Opstellen jaarrekening 

Stap voor stap 

 

7.5  Neerleggen van de jaarrekening 
 

Om de jaarrekening neer te leggen bij de NBB, gaat u naar de site van de NBB. 

U logt in met de gegevens van het digitaal certificaat en vervolgens gaat u het XBRL bestand uploaden. 

U navigeert via de knop ‘Browse’ naar de locatie waar uw XBRL bestand bewaard is. 

 

Voor meer informatie omtrent het neerleggen van de jaarrekening, verwijzen we naar de handleiding van de NBB. 

U kunt deze hier raadplegen: handleiding neerleggen jaarrekening. 

 

Inhoudsopgave 

Schema Opstellen jaarrekening 

 Stap voor stap 

 

https://www.nbb.be/doc/ba/filinginternet/internet_n_handleiding_v4%201_v201206.pdf
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8  Een jaarrekening openen 

U kunt per fiscaal dossier één jaarrekening per boekjaar aanmaken. 

 

Om een vroeger aangemaakte jaarrekening te openen, gaat u als volgt te werk: 

U start Adsolut Jaarrekening vanuit het Fiscaal dossier. 

 

 

U klikt op de jaarrekening die getoond wordt en de bewaarde jaarrekening wordt geopend. 

Inhoudsopgave 
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9  Een jaarrekening verwijderen 

 

Om de vroeger aangemaakte jaarrekening definitief te verwijderen, gaat u als volgt te werk: 

U start Adsolut Jaarrekening vanuit het Fiscaal dossier. 

 

 

 

U klikt op het  .  

 

Vooraleer de jaarrekening definitief verwijderd wordt, moet u eerst bevestigen dat u deze jaarrekening (waarvan 
ook de interne omschrijving getoond wordt) wil verwijderen. 

 

 

 

Inhoudsopgave 
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10  Bijkomende tools in Adsolut Jaarrekening 

10.1  Jaarrekening in detail 
Om een jaarrekening in detail op te maken, klikt u in de tegel Proef- en saldibalans op de optie Afdruk jaarrekening 
in detail en vervolgens vinkt u de gewenste keuze aan. 

 

U kunt deze jaarrekening in detail downloaden, bewaren in het fiscaal dossier of beide. 

 

 

En klikt op de knop . 

 

De bewaarde jaarrekening in detail kunt u altijd consulteren: 

* in het fiscaal dossier 

* in de relatie in het MASTERKB 

Door in het lint Documenten te klikken op het pijltje bij  Documenten en te kiezen voor Toon documenten. 

Inhoudsopgave 

Schema Opstellen jaarrekening 

Stap voor stap 

 

10.2 Financiële analyse 
 

10.3  Jaarrekening VZW 
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10.4  Jaarrekening Conso 
 

Inhoudsopgave 

Schema Opstellen jaarrekening 

 


