Codegebruik en afkortingen bij vragenlijst
Financiën van Ondernemingen 2020

Inclusief overzicht gevraagde gegevens
De lijst van codes die u in dit document aantreft, geeft een overzicht van de gegevens die in
de vragenlijst worden gevraagd.
Wij adviseren u deze codelijst te gebruiken in combinatie met:
 Het overzicht van ‘Begrippen en definities’ (PDF)
 De gebruikershandleiding (PDF)
 Twee instructie video’s over de werking van vragenlijst.
Deze informatie vindt u op www.cbs.nl/financien of op de Startpagina van de vragenlijst.

Versie 03-02-2021

In dit document treft u de volgende overzichten aan:
1. Codes met korte omschrijving van de gevraagde informatie in de delen ‘Balans’ en ‘Winst en
Verliesrekening’ van de vragenlijst.
2. Codes in de delen over de Mutatierekeningen.
1. Tabellen ‘Balans’ en ‘Winst- en verliesrekening’:
 Voor de ‘Balans’ vindt u twee tabellen: ‘Balans Activa’ (codetabel 1) en ‘Balans Passiva’
(codetabel 2). Er is één tabel die gaat over de ‘Winst- en Verliesrekening’ (codetabel 3).
 De codetabellen 1, 2 en 3, respectievelijk ‘Balans Activa’, ‘Balans Passiva’ en ‘Winst- en
verliesrekening’, komen overeen met de delen Balans en W&V uit de vragenlijst:
o In de 1e kolom (Code) ziet u de code van de gevraagde gegevens zoals u deze ook aantreft
op de vragenlijst en in het importsjabloon (zie de gebruikersinstructie, hoofdstuk 5?).
o In kolom 2 staat een korte ‘Omschrijving’ van de gevraagde informatie.
o De 3e kolom (Mutaties) in codetabellen 1 en 2, geeft aan of er een link is met het Mutatiedeel in de vragenlijst: een ‘Ja’ geeft aan of nadere specificaties en een reconciliatie van
begin- naar eindstand worden gevraagd. ‘Ja’ verwijst naar de tabellen ‘Mutatierekeningen
Balans en derivaten’ (codetabel 4).
Zo geeft de ‘Ja’ bij Code BA032 (Balans Assets: BA) aan dat er bij deze code ook Mutaties
gevraagd worden; welke dat zijn vindt u in codetabel 4 (‘Mutatierekeningen Balans en
derivaten’).
o De in deze vragenlijst vermelde codes bij ‘Balans’ en ‘Winst- en verliesrekening’ sluiten
zoveel mogelijk aan bij de codering die u gewend bent vanuit de enquête uit eerdere
jaren.
 Bij de mutaties komen deze coderingen terug, aangevuld met een kolomnaam, die voor alle
afzonderlijke mutaties zo uniform mogelijk is gemaakt (zie deel 2 ‘Mutatierekening’ hierna).
2. Tabellen ‘Mutatierekening’:
 Voor de ‘Mutatierekening’ vindt u tabel: ‘Mutatierekeningen’ (codetabel 4). Deze tabel is
van toepassing voor die Mutatierekeningen waarvoor in de codetabellen 1 en 2 (‘Balans
Activa’ en ‘Balans Passiva’) een ‘Ja’ staat in de kolom Mutaties.
 In de rijen staat aangeven welke mutatiegegevens gevraagd worden (in de vragenlijst komt
dit overeen met het invulscherm per mutatie; in de kolommen vindt u de mutatietabellen
waarvoor deze uitsplitsing van toepassing is (overeenkomend met een ‘Ja’). De 1e kolom
(Kolomnaam) vermeldt weer de naamgeving van de gevraagde gegevens uit het
importsjabloon (zie gebruikersinstructie, hoofdstuk 5).
Bijvoorbeeld: in mutatietabel BA032 worden 11 mutatiegegevens gevraagd. Welke dat zijn,
vindt u in deze tabel (codetabel 4, ‘Mutatierekeningen’).
 In deze tabellen ziet u dat er in een aantal gevallen verwezen wordt naar één of meerdere keuzetabellen (GroupAndOtherAssociates en DerivativesKind): ‘Keuzetabellen A t/m C’. In de keuzetabellen vindt u de verschillende antwoordopties die mogelijk zijn. Zo is voor ‘Soort deelneming’
keuzetabel A van toepassing; hier ziet u dat u kunt kiezen uit: ‘Groepsmaatschappijen’ en ‘Overige
deelnemingen’. De antwoordopties verschillen per keuzetabel.
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Codetabel 1: Balans Activa 1)
Code

Omschrijving

Mutaties
‘Ja’: zie
Codetabel 4,
Mutatierekeningen

(sleutelveld
importsjabloon
Assets)

BA005
BA009
BA006
BA027
BA032
BA056
BA057
BA058
BA055
BA060
BA065
BA091
BA112
BA113
BA115
BA120
BA125
BA127
BA130
BA135
BA162
BA170
BA175
BA180
BA190
BA193
1)

Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa: Onroerend goed
Materiële vaste activa: Overig
Deelnemingen binnenland
Deelnemingen buitenland
Derivaten, vorderingen
Langlopende vorderingen, deelnemingen binnenland
Langlopende vorderingen, deelnemingen buitenland
Overige langlopende vorderingen binnenland: financiële
instellingen
Overige langlopende vorderingen binnenland: overige
Overige langlopende vorderingen buitenland
Voorraden
Kortlopende vorderingen, deelnemingen binnenland
Kortlopende vorderingen, deelnemingen buitenland
Handelsdebiteuren binnenland
Handelsdebiteuren buitenland
Belastingen, sociale verzekeringen en subsidies
Pensioenen, vorderingen
Overige kortlopende vorderingen binnenland
Overige kortlopende vorderingen buitenland
Effecten en overige waardepapieren
Kasmiddelen binnenland
Termijndeposito's binnenland
Bankrekeningen binnenland
Termijndeposito's buitenland
Bankrekeningen buitenland

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Als ondergrens voor minderheidsdeelnemingen in deze vragenlijst geldt een
deelnemingspercentage van 10%; bij de vroegere enquêtes Financiën van Ondernemingen is dit
20%.
In deze vragenlijst wordt bij de looptijd van vorderingen en schulden uitgegaan van oorspronkelijke
in plaats van resterende looptijd. Daarom blijven de aflossingsverplichtingen bij de langlopende
vorderingen/schulden opgenomen; bij vroegere enquêtes Financiën van Ondernemingen zijn deze
verantwoord onder de kortlopende vorderingen/schulden.
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Codetabel 2: Balans Passiva 2)
Code

Omschrijving

Mutaties
‘Ja’: zie
Codetabel 5,
Mutatierekeningen

(sleutelveld
importsjabloon
Liabilities)

BL250
BL255
BL285
BL260
BL265
BL266
BL269
BL271
BL275
BL280
BL318
BL307
BL308
BL314
BL320
BL326
BL333
BL377
BL378
BL380
BL385
BL390
BL395
BL405
BL407
BL410
BL415
2)

Gestort en opgevraagd kapitaal
Agioreserve
Ledenrekening coöperatie
Herwaarderingsreserve
Niet verdeelde winsten en overige reserves
Totaal Eigen vermogen
Belang van derden binnenland
Belang van derden buitenland
Egalisatierekeningen, subsidies e.d.
Voorzieningen
Derivaten, schulden
Langlopende schulden, deelnemingen binnenland
Langlopende schulden, deelnemingen buitenland
Langlopende schulden, schuldpapier
Overige langlopende schulden binnenland, financiële instellingen
Overige langlopende schulden binnenland, overig
Overige langlopende schulden buitenland
Kortlopende schulden, deelnemingen binnenland
Kortlopende schulden, deelnemingen buitenland
Handelscrediteuren binnenland
Handelscrediteuren buitenland
Bankrekeningen binnenland
Bankrekeningen buitenland
Belastingen, sociale verzekeringen en subsidies
Pensioenen, schulden
Overige kortlopende schulden binnenland
Overige kortlopende schulden buitenland

Ja

Ja

Als ondergrens voor minderheidsdeelnemingen in deze vragenlijst geldt een
deelnemingspercentage van 10%; bij de vroegere enquêtes Financiën van Ondernemingen is dit
20%.
In deze vragenlijst wordt bij de looptijd van vorderingen en schulden uitgegaan van oorspronkelijke
in plaats van resterende looptijd. Daarom blijven de aflossingsverplichtingen bij de langlopende
vorderingen/schulden opgenomen; bij vroegere enquêtes Financiën van Ondernemingen zijn deze
verantwoord onder de kortlopende vorderingen/schulden.
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Codetabel 3: Winst- en verliesrekening 3)
Code

Omschrijving

(sleutelveld
importsjabloon
ProfitAndLoss)

PL605
PL447
PL446
PL450
PL455
PL458
PL459
PL460
PL462
PL461
PL465
PL468
PL470
PL475
PL492
PL493
PL496
PL500
PL505
PL510
PL515
PL520
PL525
PL526
PL530
PL535
PL540
PL545
PL550
PL555
PL560
3)

FTE's
Bedrijfsopbrengsten binnenland
Bedrijfsopbrengsten buitenland
Bedrijfsopbrengsten totaal
Personeelskosten
Afschrijving immateriële vaste activa
Afschrijving materiële vaste activa
Afschrijvingen totaal
Overige bedrijfskosten binnenland
Overige bedrijfskosten buitenland
Overige bedrijfskosten totaal
Saldo Reversals / Impairments
Baten uit hoofde van subsidies en dergelijke
Bedrijfsresultaat
Resultaat uit deelnemingen binnenland
Resultaat uit deelnemingen buitenland
Resultaat derivaten
Rentebaten binnenland
Rentebaten buitenland
Rentelasten binnenland
Rentelasten buitenland
Overige financiële baten en lasten binnenland
Overige financiële baten en lasten buitenland
Totaal financiële baten en lasten
Uitzonderlijke baten
Uitzonderlijke lasten
Resultaat voor belastingen
Vennootschapsbelasting
Resultaat na belastingen
Aandeel van derden
Nettoresultaat

Als ondergrens voor minderheidsdeelnemingen in deze vragenlijst geldt een
deelnemingspercentage van 10%; bij vroegere enquêtes Financiën van Ondernemingen is dit 20%.
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Codetabel 4: Mutatierekeningen

BA027

BA032

BL266

Keuzetabel A

Keuze- Keuzetabel A tabel B

Der
(BA056
/
BL318)

Derivaten, Activa en
Passiva

BA006

Eigen vermogen

BA009

Deelnemingen
buitenland

GroupAndOtherAssociates

BA005

Deelnemingen
binnenland

(sleutelvelden importsjabloon
voor de hiernaast vermelde
codes)

Materiële vaste activa:
Overig

Codes (zie tabel Balans) en regelnummer (vraagvolgorde)

Materiële vaste activa:
Onroerend goed

Omschrijving

Immateriële vaste activa

Kolomnaam

DerivativesKind

Categorie
deelneming/aandeelhouder
Type

AssetsOpening

Beginstand activa

Keuzetabel C
x

LiabilitiesOpening

Beginstand passiva

x

BalanceOpening

Beginstand

x

x

x

Depreciation

Afschrijvingen

x

x

x

IncomeOperating
DividendDeclared

Nettoresultaat excl. nietoperationele zaken
Gedeclareerd dividend

PremiumsReceived

Ontvangen premies

x

PremiumsPaid

Betaalde premies

x

Increase

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ExchRateDifferences

Aankopen / Toename / Overige
toevoegingen
Boekwaarde verkopen / Afname
/ Overige onttrekkingen
Valutaverschillen

x

x

x

x

x

x

Revaluation

Herwaardering

x

x

x

x

x

x

x

ChangesOther

Overige mutaties

x

x

x

x

x

x

x

AssetsClosing

Eindstand activa

x

LiabilitiesClosing

Eindstand passiva

x

BalanceClosing

Eindstand

x

x

x

x

x

RevenueSales

Opbrengstwaarde verkopen

x

x

x

x

x

RevenueRealEstate

Inkomsten uit onroerend goed

Decrease
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Keuzetabellen A t/m C
Tabel A. Categorie deelneming
Variabelennaam

Categorie deelneming
BA027 en BA032 (Deelnemingen)

GroupAndOtherAssociates

Categorie

Omschrijving
groepsmaatschappijen
overige deelnemingen

Tabel B. Categorie aandeelhouder
Variabelennaam

Categorie aandeelhouder
BL266 (Eigen vermogen)

GroupAndOtherAssociates

Categorie

Omschrijving
buitenlandse ondernemingen
overige aandeelhouders

Tabel C. Type Derivaat
Variabelennaam
DerivativesKind

Derivaten
DER (Derivaten, Activa en Passiva)
Categorie
Omschrijving
OPT-W
Geschreven opties
OPT-B
Gekochte opties
CDS-S
Seller credit default swaps
CDS-B
Buyer credit default swaps
FUT
Futures
IRS
Interest rate swaps
FRA
Forward rate agreements
IRS-CC
Cross currency interest rate swaps
FEC
Valutatermijncontracten
OFC
Overige termijncontracten
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