Handleiding voor het gebruik van sjabloon
DYNLIJST
1. Toelichting van de verschillende pagina’s
RECHTBANK
-

Dit tabblad geeft het sjabloon weer zoals door de Rechtbank van Koophandel gevraagd.
De grijze vakken zijn beveiligd en kunnen niet ingevuld of gewijzigd worden, dit gebeurd
automatisch. (via de andere tabbladen – o.a. NB en curator)
De vakken “datum afhandeling” zijn handmatig in te vullen.

CURATOR
-

-

Dit tabblad wordt uw werkblad.
Het is een uitgebreid boekhoudkundig overzicht van tabblad “rechtbank”.
o U vindt de jaarrekening zoals gepubliceerd bij de NBB
o De saldibalansen
o Het aangifteformulier
o De inventaris
o De gerealiseerde activa over een periode van 3 jaar
De lichtgrijze vakken bevatten formules en zijn niet aanpasbaar
De witte vakken zijn uw werkvelden, de anderen worden geïmporteerd en zijn niet
aanpasbaar wegens beveiligde formules.

NB
-

Hier transporteert u de jaarrekening zoals opgehaald uit REGSOL (zie infra concrete
handleiding)

SALDIBALANS –
-

Hier plakt u een beperkte saldibalans zo U deze in de onderneming vindt.

SALDIBALANS +
-

Hier plakt u een uitgebreide saldibalans zou U deze ter beschikking wordt gesteld

AANGIFTEFORMULIER
-

Hier voert u de waarden in zoals deze in REGSOL gedeponeerde aangifteformulier staan.

-

Hier kopieert u alle handelsvorderingen in die gesteld worden
o Velden voor datum, naam, BTW/KBO en adres en bedragen zijn beschikbaar
o Dit moet een ernstig bedrijf in regel kunnen produceren en transponeren naar Excel.
U kan dan de onderscheiden kolommen inplakken. Respecteer de volgorde voor
import in de programma’s die automatisch de schuldenaars creëren.
U voert in welk bedrag dat reeds gerealiseerd is

HV

-

-

Onderaan het tabblad worden de totalen van de handelsvorderingen & het gerealiseerde
automatisch berekend

REK.COUR.
-

Hier kan u alle bewegingen van de rekening courant debet inplakken voor een duidelijk
overzicht van de stand van zaken.

INV +
-

Op dit tabblad plakt u de inventaris met waarden in. Dit krijgt U in de regel van uw makelaar.

INV –
-

Hier plakt u de inventaris zonder waarden in. Dit krijgt U in de regel van uw makelaar.

ERELOON ROEREND & ERELOON ONROEREND
-

Op deze tabbladen wordt uw ereloon automatisch berekend op basis van de oude wetgeving
Deze tabbladen zijn louter opgenomen ter vergelijking met de wetgeving die sinds 1 mei
2018 in voege is getreden en zal op termijn uit het sjabloon verdwijnen.

ERELOON ROEREND (2) & ERELOON ONROEREND (2)
-

Deze tabbladen berekenen uw ereloon automatisch op basis van de nieuwe wetgeving die
ingegaan is op 1 mei 2018.
Indien er sprake is van excessieve kosten worden ook deze op basis van schijven berekend
a.d.h.v. de nieuwe wetgeving. De berekeningswijze wordt eveneens toegevoegd aan het
sjabloon.

Berekeningsbasis excessieve kosten art.7 § 3 KB 26 april 2018

-
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Deze bedragen kan u opnemen in uw sluitingsverslag.

FINANCIEEL
-

Op dit tabblad kan u alle verrichtingen weergeven die gedaan zijn op de rekening van de
gefailleerde.
Het totaal van die verrichtingen wordt automatisch berekend in het gele vak.

CONTRBOEK
-

Hier kan u ter controle alle boekingen inplakken. Sommig programma’s zoals curato voorzien
in dergelijke lijsten in EXCEL. Aldaar genoemd controlelijst van alle boekingen.

2. Werkwijze
De jaarrekeningen ophalen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ga in REGSOL (www.private.regsol.be) naar het betrokken faillissement.
Ga naar tegel BEDRIJFSINFO
Ga naar tegel NATIONALE BANK, “klik op gegevens bekijken”
Download de XBRL - file van de laatste jaarrekening die beschikbaar is
Klik op “opslaan als” en geef de XBRL een naam (bv. 2018.05.01 Exotic Diam Financial
Statement), kies de map waarin u wilt opslaan.
Ga naar www.xbrl2excel.be en klik op “VOEG XBRL-FILE TOE”, kies het bestand dat u zojuist
hebt opgeslagen
Verander de uitvoertaal op de website naar “Nederlands”
Klik op “UPLOAD GESELECTEERDE XBRLs”
Klik daarna op “DOWNLOAD XLS”
U heeft nu een Excel bestand gedownload.
Klik op opslaan als en sla uw Excel-document op onder de gewenste naam en in de gewenste
map.

Overzetten naar sjabloon DYNLIJST
12.
13.
14.
15.

Open het zojuist gedownloade Excel bestand en ga naar tabblad “BS”
Selecteer de volledige jaarrekening en kies voor kopiëren (rechtermuisknop > kopiëren)
Ga op lijn 18 D in het sjabloon DYNLIJST staan en plak de jaarrekening in.
Ga naar tabblad CURATOR, U zal zien dat alle waarden uit tabblad NB automatisch
getransporteerd zijn naar hier.

Belangrijk!
1. Het is handig om de drie laatste jaarrekeningen te downloaden & die netjes naast elkaar
in te plakken in tabblad NB van de DYNLIJST. Zo heeft u een mooi overzicht.
U volgt hiervoor telkens dezelfde stappen als hierboven al uitgelegd. Het is echter
belangrijk dat u telkens u een nieuw XBRL-bestand wil omzetten naar Excel, u de pagina
www.xbrl2excel.be opnieuw laadt/refreshed.
Indien u dit niet doet zullen de verschillende jaarrekeningen samengevoegd worden.
2. Soms kan het zijn dat in het gedownloade Excel bestand op de pagina “BS” meer
boekhoudkundige posten zijn opgenomen dan in sjabloon DYNLIJST.
Het gaat meestal om de lijnen onder post voorzieningen voor risico’s en kosten op lijn 65
in sjabloon DYNLIJST, tabblad NB:
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen

160

Fiscale lasten

161

Grote herstellings- en onderhoudswerken

162

Milieuverplichtingen

163

Overige risico's en kosten

164/5

1. U gaat dan op lijn 66 “Uitgestelde belastingen” in het sjabloon staan en klikt op
rechtermuisknop
2. U kiest voor “invoegen…”
3. U kiest voor “hele rij”
4. Dit blijft u doen tot u het gewenste aantal lege rijen hebt (in ons voorbeeld 5)
5. U kopieert de lijnen (posten én codes) die ingevoegd moeten worden uit het
gedownloade Excel bestand, tabblad BS en plakt ze in de sjabloon DYNLIJST op de lege
lijnen die u zojuist gecreëerd heeft. Nu kan u gewoon de stappen doorlopen zoals altijd
(jaarrekening kopiëren uit BS en inplakken in NB).

3. Handleiding aan de hand van afbeeldingen
Omzetten van een XBRL-bestand naar Excel
1. Ga naar www.private.regsol.be , ga naar het faillissement
2.

3.

4. Klik door “klik hier om gegevens te bekijken”
5.

6. Klik op download, “opslaan als”, geef het document een naam en kies een map.
7. Ga naar www.xbrl2excel.be en doorloop de volgende stappen

-

STAP 1: upload het zojuist gedownloade en opgeslagen XBRL-bestand.
STAP 2: Verander de uitvoertaal naar “NEDERLANDS”

-

STAP 3: Klik op “Upload geselecteerde XBRLs”
STAP 4. Download het Excel bestand, geef het een naam & sla het op. Daarna opent
u het.

8. Dit is het excel bestand dat u zojuist geopend heeft. Ga naar pagina BS

9. Selecteer de jaarrekening is BS en klik op rechtermuisknop “kopieer”

10. Ga naar Sjabloon DYNLIJST , tabblad NB & plak de lijst in op lijn D18

11. De gegevens worden automatisch naar tabblad CURATOR en RECHTBANK
getransporteerd en verwerkt.
12. In tabbladen EROEREND & EONROEREND (2) wordt uw ereloon automatisch
berekend op hetgeen u ingegeven hebt in “gerealiseerd”.

Opmerking:
Voor degenen die geen gebruik willen maken van het volledige sjabloon, maar wel een
automatische berekening van hun ereloon volgens de nieuwe (en oude) wet, zal er een apart
sjabloon in bijlage van deze e-mail zitten.

Bruno Schoenaerts
Evelien Helsen

Antwerpen 02.05.2018.

