
 
20200311 – Wijzigingen CP versie 1.3.3 t.o.v. CP versie 1.3.2 

1 Inleiding  
 
In dit document zijn de wijzigingen binnen de Consistente Presentatie versie 1.3.3 
t.o.v. versie 1.3.2 vastgelegd. 

2 Vervallen regel 
 
SCP-30.4: [TIJDELIJKE REGEL] De Consistente Presentatie MOET in de balans tussenkopjes tonen 
voor de (sub)totalen en deze plaatsen boven het blok waar het uit is opgebouwd. 
 
In het tonen van de balans worden tussenkopjes van groot belang geacht. Dit zal moeten worden 
ingeregeld door middel van de table linkbase in de taxonomie. Deze inregeling is in de taxonomie 
echter nog niet opgenomen. Derhalve is deze tijdelijke CP regel opgesteld. 
 
De balans is opgenomen in de ELRs met de naam kvk-lr:BalanceSheet en kvklr: 
ConsolidatedBalanceSheet, eventueel aangevuld met een sectorale beschrijving (bijv. kvklr: 
BalanceSheetBanks) in het geval van een entrypoint voor bijzondere bedrijfstakken. 
 
De tussenkopjes die toegevoegd dienen te worden zijn gelijk aan het standaard label van het concept 
van het (sub)totaal waarvoor het totalLabel gehanteerd wordt. De tussenkopjes dienen bovenaan de 
roll-up node geplaatst te worden, waarbij het totaal als laatste getoond wordt. In onderstaand 
voorbeeld zijn de tussenkopjes opgenomen met de aanvulling [titel]. Deze aanvulling dient uitsluitend 
ter identificatie van de tussenkopjes en kan in de rendering achterwege gelaten worden. 
 
Voorbeeld 
 
De structuur van de balans komt er op basis van deze regel als volgt uit te zien: 
 
Activa [titel] 

Vaste activa [titel] 
Immateriële vaste activa 
Materiële vaste activa 
Vastgoedbeleggingen 

Totaal van vaste activa 
 
Vlottende activa [titel] 

Voorraden 
Onderhanden projecten 
Vorderingen 
Effecten 
Liquide middelen 

Totaal van vlottende activa 
Totaal van activa 
 
Passiva [titel] 

Groepsvermogen {titel] 
Aandeel van derden 
Eigen vermogen 



Totaal van groepsvermogen 
Voorzieningen 
Langlopende schulden 
Kortlopende schulden 

Totaal van passiva 
 

3 Gewijzigde regel 
3.1 Versie 1.3.2 
 
SCP-30.6: [TIJDELIJKE REGEL] De Consistente Presentatie MOET de winst- en verliesrekening 
renderen met totaalstrepen en mintekens 
 
De toepassing van SCP-30.1 en 30.5 inzake totaalstrepen en mintekens zorgt niet voor de juiste 
totaalstrepen en mintekens in de winst- en verliesrekening. Dit vloeit voort uit de gehanteerde 
presentatiestructuur van de winst- en verliesrekening in de taxonomie. Dit zal moeten worden 
aangepast in de taxonomie. Tot het moment dat deze aanpassing is doorgevoerd, is deze tijdelijke CP 
regel van toepassing. 
 
De winst- en verliesrekening is opgenomen in de ELRs met de naam kvk-lr:IncomeStatement en kvklr: 
ConsolidatedIncomeStatement, eventueel aangevuld met een sectorale beschrijving (bijv. kvklr: 
IncomeStatementBanks) in het geval van een entrypoint voor bijzondere bedrijfstakken. 
 
De winst- en verliesrekening volgens de categoriale indeling moet worden gerenderd conform het 
onderstaande voorbeeld: 
 
Voorbeeld 
 
Bruto-bedrijfsresultaat         X 
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen      X 
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa    X 
Waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa   -X 
Waardeveranderingen van vastgoedbeleggingen     X 
Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen     X 
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen    X 
Waardeveranderingen van agrarische voorraden     X 
Bijzondere waardeverminderingen van vlottende activa 
Overige bedrijfskosten         X 
Totaal van som der kosten        Xv 
Totaal van bedrijfsresultaat        X 
 
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten  X 
Vrijval uit herwaarderingsreserve       X 
Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten   X 
Financiële baten en lasten        X 
Totaal van resultaat voor belastingen      X 
 
Belastingen over de winst of het verlies      -X 
Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen   X 
Overige baten en lasten na belasting       X 
Totaal van resultaat na belastingen       X 



 
De winst- en verliesrekening volgens de functionele indeling moet worden gerenderd conform het 
onderstaande voorbeeld: 
 
Voorbeeld 
 
Bruto-bedrijfsresultaat         X 
Verkoopkosten          X 
Algemene beheerskosten        X 
Totaal van som der kosten        X 
Totaal van bedrijfsresultaat        X 
 
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten  X 
Vrijval uit herwaarderingsreserve       X 
Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten   X 
Financiële baten en lasten        X 
Totaal van resultaat voor belastingen       X 
Belastingen over de winst of het verlies      -X 
Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen   X 
Overige baten en lasten na belasting       X 
Totaal van resultaat na belastingen       X 
 
3.2 Versie 1.3.3 
 
SCP-30.6: [TIJDELIJKE REGEL] De Consistente Presentatie MOET de winst- en verliesrekening 
renderen met totaalstrepen 
 
De toepassing van SCP-30.1 en 30.5 inzake totaalstrepen zorgt niet voor de juiste totaalstrepen in de 
winst- en verliesrekening. Dit vloeit voort uit de gehanteerde presentatiestructuur van de winst- en 
verliesrekening in de taxonomie. Dit zal moeten worden aangepast in de taxonomie. Tot het moment 
dat deze aanpassing is doorgevoerd, is deze tijdelijke CP regel van toepassing. 
 
De winst- en verliesrekening is opgenomen in de ELRs met de naam kvk-lr:IncomeStatement en kvklr: 
ConsolidatedIncomeStatement, eventueel aangevuld met een sectorale beschrijving (bijv. kvklr: 
IncomeStatementBanks) in het geval van een entrypoint voor bijzondere bedrijfstakken. 
 
De winst- en verliesrekening volgens de categoriale indeling moet worden gerenderd conform het 
onderstaande voorbeeld: 
 
Voorschrift 
 
Bruto-bedrijfsresultaat         X 
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen      X 
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa    X 
Waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa   X 
Waardeveranderingen van vastgoedbeleggingen     X 
Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen     X 
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen    X 
Waardeveranderingen van agrarische voorraden     X 
Bijzondere waardeverminderingen van vlottende activa 
Overige bedrijfskosten         X 



Totaal van som der kosten        Xv 
Totaal van bedrijfsresultaat        X 
 
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten  X 
Vrijval uit herwaarderingsreserve       X 
Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten   X 
Financiële baten en lasten        X 
Totaal van resultaat voor belastingen      X 
 
Belastingen over de winst of het verlies      -X 
Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen   X 
Overige baten en lasten na belasting       X 
Totaal van resultaat na belastingen       X 
 
De winst- en verliesrekening volgens de functionele indeling moet worden gerenderd conform het 
onderstaande voorbeeld: 
 
Voorschrift 
 
Bruto-bedrijfsresultaat         X 
Verkoopkosten          X 
Algemene beheerskosten        X 
Totaal van som der kosten        X 
Totaal van bedrijfsresultaat        X 
 
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten  X 
Vrijval uit herwaarderingsreserve       X 
Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten   X 
Financiële baten en lasten        X 
Totaal van resultaat voor belastingen       X 
Belastingen over de winst of het verlies      -X 
Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen   X 
Overige baten en lasten na belasting       X 
Totaal van resultaat na belastingen       X 
 

4 Nieuwe regel 
 
SCP-02.1: De Consistente Presentatie MOET tabellen met de string 
“PeriodeVoorgaandTypeJaarrekeningVerloopoverzicht” in de table id wegfilteren waarin 
uitsluitend feiten met contexten met identieke datum van het periodetype instant zijn 
opgenomen, waarbij de datum gelijk is aan de FinancialReportingPeriodPreviousEndDate. 
 
Dit betreft verloopoverzichten voorgaande perioden waarbij uitsluitend de waarden voor het 
einde van de periode worden getoond en er geen waarden aan het begin van de periode en 
mutaties gedurende de periode (het verloop) worden getoond.  
 
De waarden aan het einde van de (voorgaande) periode worden in zo’n situatie ook al als waarden 
aan het begin van de huidige periode in het verloopoverzicht huidige periode  gepresenteerd.  

 
De verloopoverzichten huidige periode en voorgaande periode zijn in separate table linkbases 



gedefinieerd. Deze regel is alleen van toepassing op de tabel zoals gedefinieerd in de table 
linkbase van verloopoverzichten voorgaande periode. 
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