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1 Wijzigingen in architectuur  
 

 Toevoeging van entrypoint 
Er zijn twee nieuwe rapportages bijgekomen: 
 frc-rpt-nt-inrichtingsjaarrekening-2018 
 frc-rpt-nt-inrichtingsjaarrekening-beperkt-2018 
 
Deze eerste rapportage is voornamelijk een kopie van de KvK-rapportage:  
kvk-rpt-jaarverantwoording-2018-nlgaap-middelgroot.  
 
De enige afwijkingen zijn: 
 Winst- en verliesrekening van KvK Groot is overgenomen i.p.v. KvK Middelgroot 
 De onderdelen m.b.t. de Wet Normering Topinkomens (WNT) zijn niet overgenomen 
 De uitsplitsing van de netto-omzet van KvK Groot is overgenomen i.p.v. KvK Middelgroot 
 De uitsplitsing van de overige bedrijfskosten van KvK Groot is overgenomen i.p.v. KvK 

Middelgroot 
 
De tweede rapportage bestaat uit een beperkt deel van de eerste rapportage. 
 

 Vervallen van entrypoints 
Er zijn vier rapportages vervallen, te weten: 
 frc-rpt-ihz-aangifte-met-winstbijlage-categoriaal-2017 
 frc-rpt-ihz-aangifte-met-winstbijlage-functioneel-2017 
 frc-rpt-ihz-prognose-periodiek-aangifte-met-winstbijlage-categoriaal-2017 
 frc-rpt-ihz-prognose-periodiek-aangifte-met-winstbijlage-functioneel-2017 
 
Vanaf BT13 kunnen er geen aanleveringen meer plaatsvinden o.b.v. deze rapportages. 
 
  



 

2 Inhoudelijke veranderingen  
 

 Grote en middelgrote entrypoints in lijn met KvK 
Wijzigingen die zijn doorgevoerd in de NT13 KvK-entrypoints voor middelgrote en grote 
rechtspersonen zijn eveneens doorgevoerd in de kredietrapportages en periodiek/prognose 
rapportages voor middelgrote en grote rechtspersonen. 
 

 IHZ-entrypoint in lijn met BD 
Het IHZ-entrypoint is in lijn gebracht met de rapportages van de Belastingdienst. Hierdoor is het 
mogelijk om de belastingdienstrapportage te gebruiken en deze met een gering aantal 
toevoegingen geschikt te maken voor aanlevering bij de banken. 
 

 Uitbreiding agro-linkroles 
Voor de agro-linkroles zijn afschrijvingsstaten toegevoegd voor alle Agro-branches. 
 

 Overige aanpassingen 
Overige aanpassingen die zijn doorgevoerd betreffen met name: 
 Uitbreiding enumeratie financialStatementFrc-ItemType voor de entrypoints Toegelaten 

instellingen volkshuisvesting met de waarden: 
 Enkelvoudig en geconsolideerde verbindingen 
 Geconsolideerd en enkelvoudig en geconsolideerde verbindingen 
 Geconsolideerd en geconsolideerde verbindingen 

 Aanpassingen als gevolg van de known errors bij BT12 en BT13.a.  
 Aanpassingen als gevolg van aanpassingen in de NT12 (KvK). 
 Wijzigingen van elementnamen als gevolg van inconsistentie in naamgeving, onjuiste 

Engelstalige terminologie gehanteerd in elementnamen, etc. 
 Wijzigingen van labels als gevolg van inconsistentie, onjuiste terminologie in (Engelstalige) 

labels, etc. 
 Consistentie aangebracht in de labels bij Linkroles en Abstracts. Hierdoor verbetert de 

leesbaarheid van de rapportages. 
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