
Veelgestelde vragen bij BFI-rapportage 
over de betalingsbalans

vraag antwoord soort rapportage
Waar vind ik de toelichting op de 
rapportageformulieren? 

Toelichtingen zijn te vinden op onze site 
http://www.dnb.nl/statistiek/eline-
bb/rapportageprofielen/bfi.

Jaar/maand

Hoe kan ik een ingezonden rapportage corrigeren en 
opnieuw insturen?

Via een dubbelclick op de ingestuurde rapportage 
kunt u deze openen om te corrigeren en opnieuw in 
te sturen.

Jaar/maand

Waar kan ik opmerkingen opnemen in de 
rapportage?

In de rapportage kunnen opmerkingen worden 
geplaatst. Kies in de rapportage Rapport en 
vervolgens Opmerkingen.

Jaar/maand

Wat moet ik doen als definitieve jaarcijfers nog niet 
beschikbaar zijn?

Als definitieve cijfers nog niet beschikbaar zijn dient 
u voorlopige cijfers te rapporteren en daarna te 
herrapporteren als de definitieve cijfers beschikbaar 
zijn.

Jaar

Kan er ook in andere munteenheden dan euro's 
worden gerapporteerd?

Rapportage kan alleen in euro's. Jaar/maand

Waar kan ik het eigen vermogen van de 
onderneming invullen?

Het eigen vermogen wordt gerapporteerd op 
formulier PD-C.

Jaar

Waar moet ik het resultaat van de onderneming 
melden?

Het resultaat wordt gerapporteerd op formulier WVA-
R vóór belastingen en op PD-C na belasting. Op 
WVA-B rapporteert u de belasting.

Jaar

Waar kan ik buitenlands onroerend goed 
rapporteren? 

Onroerend goed moet u rapporteren op formulier 
ADO-C. 

Jaar/maand

Hoe rapporteer ik de gevolgen van 
wisselkoersveranderingen?

De gevolgen van wisselkoersveranderingen worden 
alleen gerapporteerd in de jaarrapportage in de 
daarvoor bestemde kolommen op de desbetreffende 
activa- en passivaformulieren.

Jaar

Waar kan ik aangegroeide rente rapporteren? Bij profiel BFI is het niet mogelijk om aangegroeide 
rente te rapporteren, dit is wel mogelijk bij profiel 
BFS.

Jaar

Waar kan ik impairment rapporteren? Impairment moet u rapporteren in de kolom 
'prijsmutaties' van AD-C of PD-C van de 
jaarrapportage.

Jaar

Als de resterende looptijd van een langlopende 
lening wijzigt, moet ik dan de lening overhevelen 
naar het formulier voor de kortlopende lening?

Nee, bij langlopende leningen moet in de rapportage 
altijd de initiële looptijd worden aangehouden.

Jaar/maand

Moeten er alleen kasstromen worden 
gerapporteerd?

Niet alleen kasstromen maar ook wijzigingen in het 
eigen vermogen (van de deelnemingen) moeten 
worden gerapporteerd.

Jaar/maand

Kan ik het saldo van de transacties van de 
maandrapportages in de jaarrapportage 
rapporteren?

De toe- en afnames worden getotaliseerd en in de 
desbetreffende kolommen van de jaarrapportage 
worden gerapporteerd. Saldering van inkomende en 
uitgaande bedragen is alleen toegestaan op AO-RC.

Jaar

Waar kan ik verschillen tussen IFRS en Dutch Gaap 
rapporteren?/

Verschillen tussen IFRS en Dutch Gaap worden 
gerapporteerd als 'overige mutaties' van AD-C of PD-
C.

Jaar

Het is de eerste jaarrapportage, welke beginstanden 
moet ik rapporteren?

Bij de eerste jaarrapportage hoeven alleen 
eindstanden te worden gerapporteerd. Bij invulling 
van de subformulieren dient om de regel te laten 
reconciliëren, tegenover de ingevulde eindstanden 
hetzelfde bedrag te worden ingevuld in de kolom 
“Overige mutaties”. 

Jaar

Waar kan ik het saldo van een Nederlandse 
bankrekening rapporteren? 

Het saldo van een Nederlandse bankrekening kan 
worden gerapporteerd op formulier AO-RC met 
landcode NL..

Jaar

Waar kan immateriële activa worden ingevuld. Immateriële activa dient u te rapporteren op 
formulier ANF-C.

Jaar

Waar kan ik 'nog te betalen of nog te ontvangen 
rente' rapporteren?

Nog te betalen en nog te ontvangen rente dient u te 
rapporteren op formulier PO-OK of AO-OK. De 
bijbehorende transacties worden geboekt in de 
kolom "Overige mutaties".

Jaar

Waar kan ik voorraden rapporteren? Voorraden dient u te rapporteren op formulier ANF-
C.

Jaar

Hoe kan ik uitstel van rapportage vragen? Uitstelverzoeken met registratienummer en naam 
van de onderneming met reden voor uitstel dient u 
te verzenden naar uitstel@dnb.nl

Jaar/maand

Ik ben vertegenwoordiger, maar kan onder het 
registratienummer van de vertegenwoordiger een 
bepaalde vennootschap niet benaderen.

Via e-mailadres: sir.dra@dnb.nl. kunt u melden dat 
u vertegenwoordiger bent van een onderneming, 
waarna DNB de registratie zal aanpassen.

Jaar/maand

Wat moet ik doen als de onderneming ontbonden 
is?

In geval van liquidatie van een onderneming s.v.p. 
een e-mail sturen naar sir.dra@dnb.nl.

Jaar/maand

Wat moet ik doen als ik de aanmeldcode niet heb 
ontvangen?

Ontbrekende aanmeldcodes kunnen per e-mail 
worden opgevraagd bij sir.dra@dnb.nl. De persoon 
die deze e-mail stuurt dient wel geregistreerd te zijn 
bij DNB.

Jaar/maand


