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Instructies

INSTRUCTIES

Op het examen zullen onderstaande instructies ook meegedeeld worden. Lees ze nu reeds door.

Technisch
- Er zijn soms vakjes op overschot.
- Te veel boekingen en te veel toegevoegde rekeningnummers leiden tot puntenverlies. 
- Boekingen mogen gesplitst worden in meerdere boekingen, tenzij het bewijsstuk het in 1 boeking vereist. 
- De beschrijving bij een rekeningnummer wordt automatisch ingevuld, zoniet is uw rekeningnummer ongeldig.
- Een bedrag in een journaalpost levert enkel punten op als het Marnummer correct is.
- Een correct Marnummer zonder bedrag of met foutief bedrag levert wel punten op.
- Een foutief Marnummer wordt niet bestraft als het aantal in te vullen Marnummers niet overschreden wordt.

Inhoudelijk
- Een boekjaar loopt steeds van 01/01 tot 31/12.
- Pas steeds de methode van de retournering toe voor overlopende rekeningen (vanaf hoorcollege 3 van toepassing).
- De opening en de afsluiting van de rekeningen niet journaliseren, tenzij expliciet gevraagd.
- Journaalposten hebben betrekking op de opgave op de betreffende pagina, tenzij expliciet anders vermeld.
- De afsluiting van de BTW enkel journaliseren indien het uitdrukkelijk gevraagd wordt.
- De afrekening van de BTW gebeurt steeds in het boekjaar van facturatie en dit via de bankrekening.



Inleiding

Inleiding

Over de onderneming E-FLITS

Onderneming E-FLITS is gespecialiseerd in multimedia.

E-FLITS verhandelt analoge en digitale foto-apparatuur, video-camera's en studiomateriaal voor de amateur en de 
professioneel. Hieruit voortvloeiende opbrengsten worden geboekt op rekening 704. 

Naast de verkoop behoort ook de verhuur van materiaal tot de kernactiviteiten. Verder biedt E-FLITS een waaier van 
diensten aan: zo biedt ze advies en dienst na verkoop van alle apparatuur aan en produceert ze audio-visueel 
materiaal voor onderwijsinstellingen en bedrijven. Ook beschikt E-FLITS over een professioneel platform waarop 
klanten tegen vergoeding video's kunnen streamen. Ten slotte kan E-FLITS ingehuurd worden voor het organiseren van 
workshops  in video-opname en -bewerking. Opbrengsten voortvloeiend uit deze activiteiten worden geboekt op 
rekening 700. 



Oefening 1 - Journaalposten 1 - 10

Oefening 1 - Transacties 1 tem 10

Op 01/01/2015 worden voor E-FLITS volgende waarden geregistreerd:

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�

Geplaatst kapitaal: € 100.000,00
Aandelen, aangekocht vanuit speculatief oogpunt, in onderneming Boeing: € 4.500,00
Geld op de zichtrekening van bank KBX: € 20.000,00
Geld op de zichtrekening van de bank van de Post: € 15.000,00
Opgebouwde winst: € 5.000,00
Openstaande factuur bij leverancier Foto Frans: € 6.000,00
Wettelijke reserve: € 10.000,00
Een opnamestudio uitgerust met materiaal, verhuurd aan de UAntwerpen voor 3 jaar, gebruikswaarde € 75.000,00. De huuprijs voor de ruimte met inrichting 
bedraagt € 10.000,00 per jaar. De huurperiode van de studio loopt steeds van januari tot december.
Een openstaande waarborg op lange termijn, betaald door UAntwerpen, voor de studio: € 2.500,00.
Voorraad camera's van het type Galaxy, bestemd voor verkoop: € 9.000,00

Journaliseer de onderstaande transacties en geef op het einde van elke lijn aan of het gebruikte Mar-nummer overeenstemt met een actief, passief, kost of 
opbrengst en of dit element stijgt of daalt.

Gebruik enkel Mar-nummers uit de opsomming in de proef- en saldibalans.
Laat de afschrijving op de studio en haar inrichting buiten beschouwing.

Transactie 1

Op 01/01/2015 opent E-FLITS het journaal en het grootboek (Openingsverrichting – 01/01/2015).

JP 1 01/01/2015 Verklaring

@

Bewijsstuk: Openingsverrichting 0,00 0,00

Transactie 2

Op 01/01/2015 leent E-FLITS € 8.000,00 van één van haar eigenaars (RU/01 – 01/01/2015). Volgens Overeenkomst/87788 zal het bedrag integraal terug betaald worden na 3 jaar 
en is jaarlijks in december 4% rente verschuldigd (rentebetaling: zie verder in transactie 21).

JP 2 01/01/2015 Verklaring

@

Bewijsstuk: RU/01 0,00 0,00

Transactie 3

E-FLITS verstuurt op 02/01/2015 de factuur naar de UAntwerpen voor de huur van de studio voor het nieuwe kalenderjaar ten belope van € 10.000,00 (VF/01 - 02/01/2015). (Op 
huur is geen BTW van toepassing.)

JP 3 02/01/2015 Verklaring

@

Bewijsstuk: VF/01 0,00 0,00

Transactie 4

E-FLITS ontvangt een bankcheque ter waarde van € 10.000,00 van de UAntwerpen ter betaling van VF/01 (Bankcheque/45688 – 05/01/2015).

JP 4 05/01/2015 Verklaring

@

Bewijsstuk: Bankcheque/45688 0,00 0,00

Transactie 5

E-FLITS int Bankcheque/45688 bij haar bankkantoor (RU/02 – 09/01/2015).

JP 5 09/01/2015 Verklaring

@

Bewijsstuk: RU/02 0,00 0,00

Transactie 6

Op 10/01/2015 verzorgt E-FLITS een workshop video-opname voor 6 assistenten van de faculteit TEW van UAntwerpen. De prijs voor de workshop bedraagt € 100,00 (excl. 21% 
BTW) per persoon waarbij er voor de zesde persoon de halve prijs aangerekend wordt. Indien er cash betaald wordt bij afloop van de workshop, geeft E-FLITS 1% korting (VF/02 
– 10/01/2015).

JP 6 10/01/2015 Verklaring

@

Bewijsstuk: VF/02 0,00 0,00

Transactie 7

E-FLITS wordt niet cash betaald bij afloop van de workshop. De faculteitsdirecteur van TEW kiest ervoor om de betaling via een overschrijving uit te voeren. E-FLITS leest de 
volgende dag op haar uittreksel van de zichtrekening van de Bank van de Post de betaling af (PU/01 – 11/01/2015).

JP 7 11/01/2015 Verklaring

@

Bewijsstuk: PU/01 0,00 0,00

Transactie 8

Op 01/02/2015 ontvangt E-FLITS een herinnering van leverancier Foto Frans voor haar openstaande schuld van € 6.000,00. In deze brief leest E-FLITS af dat er € 30,25 (incl. 21%
BTW) extra  administratiekosten aangerekend worden  (Aanmaning Foto Frans – 01/02/2015).

JP 8 01/02/2015 Verklaring

@

Bewijsstuk: Aanmaning Foto Frans 0,00 0,00

Transactie 9

Een bediende van E-FLITS rekent persoonlijk het totale verschuldigde bedrag af bij Foto Frans en kiest ervoor om met Visakaart te betalen (Visaborderel/444 – 07/02/2015).

JP 9 07/02/2015 Verklaring

@

Bewijsstuk: Visaborderel/444 0,00 0,00

Transactie 10

Op het einde van de maand volgt de Visa-afrekening: De Visa-maatschappij haalt het bedrag van de zichtrekening van E-FLITS (RU/03 – 28/02/2015).

JP 10 28/02/2015 Verklaring

@

Bewijsstuk: RU/03 0,00 0,00
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Transactie 11

Op 08/03/2015 koopt E-FLITS 5 daglichtlampen gemonteerd op een standaard statief aan voor € 400,00 per stuk bij leverancier Lichtwereld. Een steviger statief is 
een bijkomende optie met een meerprijs van € 50,00 per stuk. E-FLITS is akkoord met deze meerprijs en kiest voor het stevigere statief. Omdat de 
daglichtlampen einde reeks zijn, geniet E-FLITS van 5% korting op de lampen met statief (AF/01 – 08/03/2015). Bedragen zijn exclusief 21% BTW gegeven.

JP 11 08/03/2015

@

Bewijsstuk: AF/01 0,00 0,00

Transactie 12

E-FLITS betaalt Lichtwereld op 20/03/2015 via een overschrijving vanaf haar zichtrekening van de bank van de Post (PU/02 – 20/03/2015).

JP 12 20/03/2015

@

Bewijsstuk: PU/02 0,00 0,00

Transactie 13

E-FLITS verkoopt de 13 daglichtlampen op statief aan maandblad Q-Magazine aan € 600,00 per stuk. E-Flits zorgt voor het transport en rekent hiervoor € 100,00 
door aan Q-Magazine (VF/03 – 10/04/2015). Prijzen exclusief 21% BTW. Omdat E-Flits in de toekomst nog camera- en video-materiaal hoopt te verkopen aan Q-
Magazine, kent E-Flits 5% korting toe.

JP 13 10/04/2015

@

Bewijsstuk: VF/03 0,00 0,00

Transactie 14

E-FLITS wordt door de verantwoordelijke van de aankoopdienst van Q-Magazine bij levering betaald voor VF/03 met de Visakaart (Visa/01 - 10/04/2015).

JP 14 10/04/2015

@

Bewijsstuk: Visa/01 0,00 0,00

Transactie 15

Op 20/04/2015 ontvangt E-FLITS de Visa-afrekening. De Visa-maatschappij rekent € 2,50 (excl. 21% BTW) aan commissie aan (Visa-afrekening/01 - 20/04/2015).

JP 15 20/04/2015

@

Bewijsstuk: Visa-afrekening/01 0,00 0,00

Transactie 16

Op 30/04/2015 ontvangt E-FLITS een bankuittreksel van de zichtrekening waarop ze de ontvangsten via haar Visa-kaart afleest (RU/04 - 30/04/2015).

JP 16 30/04/2015

@

Bewijsstuk: RU/04 0,00 0,00

Transactie 17

Op 30/09/2015 zet de UAntwerpen de huur van de studio stop na de inrichting van een eigen studioruimte binnen de universiteit. Na inspectie van het lokaal en 
de infrastructuur verzendt E-FLITS een creditnota met de afrekening van de huurwaarborg en het niet-verbruikte gedeelte van de huur (UCN/01 – 01/10/2015).

JP 17 01/10/2015

@

Bewijsstuk: UCN/01 0,00 0,00

Transactie 18

E-FLITS verzendt samen met bovenstaande UCN/01 een cheque voor het bedrag verschuldigd aan UAntwerpen (Cheque/789 – 01/10/2015).

JP 18 01/10/2015

@

Bewijsstuk: Bankcheque/789 0,00 0,00

Transactie 19

Op 14/10/2015 leest E-FLITS op haar bankafschrift af dat de UAntwerpen cheque/789 geïnd heeft (RU/05 – 14/10/2015).

JP 19 14/10/2015

@

Bewijsstuk: RU/05 0,00 0,00

Transactie 20

Op 30/12/2015 boekt E-FLITS de BTW uit alle facturen over naar de wachtrekening (BTW-afsluiting – 30/12/2015).

JP 20 30/12/2015

@

Bewijsstuk: BTW-afsluiting 0,00 0,00

Transactie 21

E-FLITS betaalt 4% rente op de lening volgens Overeenkomst/87788 (RU/06 – 31/12/2015) (Geen BTW van toepassing op rente).

JP 21 31/12/2015

@

Bewijsstuk: RU/06 0,00 0,00

Transactie 22

Op 31/12/2015 verrekent E-FLITS de BTW met de BTW-administratie (RU/07 – 31/12/2015).

JP 22 31/12/2015

@

Bewijsstuk: RU/07 0,00 0,00



Oefening 1 - Journaalposten 11 - 22

Oefening 1 - Transacties 11 tem 22

Transactie 11

Op 08/03/2015 koopt E-FLITS 5 daglichtlampen gemonteerd op een standaard statief aan voor € 400,00 per stuk bij leverancier Lichtwereld. Een steviger statief is 
een bijkomende optie met een meerprijs van € 50,00 per stuk. E-FLITS is akkoord met deze meerprijs en kiest voor het stevigere statief. Omdat de 
daglichtlampen einde reeks zijn, geniet E-FLITS van 5% korting op de lampen met statief (AF/01 – 08/03/2015). Bedragen zijn exclusief 21% BTW gegeven.

JP 11 08/03/2015

@

Bewijsstuk: AF/01 0,00 0,00

Transactie 12

E-FLITS betaalt Lichtwereld op 20/03/2015 via een overschrijving vanaf haar zichtrekening van de bank van de Post (PU/02 – 20/03/2015).

JP 12 20/03/2015

@

Bewijsstuk: PU/02 0,00 0,00

Transactie 13

E-FLITS verkoopt de 13 daglichtlampen op statief aan maandblad Q-Magazine aan € 600,00 per stuk. E-Flits zorgt voor het transport en rekent hiervoor € 100,00 
door aan Q-Magazine (VF/03 – 10/04/2015). Prijzen exclusief 21% BTW. Omdat E-Flits in de toekomst nog camera- en video-materiaal hoopt te verkopen aan Q-
Magazine, kent E-Flits 5% korting toe.

JP 13 10/04/2015

@

Bewijsstuk: VF/03 0,00 0,00

Transactie 14

E-FLITS wordt door de verantwoordelijke van de aankoopdienst van Q-Magazine bij levering betaald voor VF/03 met de Visakaart (Visa/01 - 10/04/2015).

JP 14 10/04/2015

@

Bewijsstuk: Visa/01 0,00 0,00

Transactie 15

Op 20/04/2015 ontvangt E-FLITS de Visa-afrekening. De Visa-maatschappij rekent € 2,50 (excl. 21% BTW) aan commissie aan (Visa-afrekening/01 - 20/04/2015).

JP 15 20/04/2015

@

Bewijsstuk: Visa-afrekening/01 0,00 0,00

Transactie 16

Op 30/04/2015 ontvangt E-FLITS een bankuittreksel van de zichtrekening waarop ze de ontvangsten via haar Visa-kaart afleest (RU/04 - 30/04/2015).

JP 16 30/04/2015

@

Bewijsstuk: RU/04 0,00 0,00

Transactie 17

Op 30/09/2015 zet de UAntwerpen de huur van de studio stop na de inrichting van een eigen studioruimte binnen de universiteit. Na inspectie van het lokaal en 
de infrastructuur verzendt E-FLITS een creditnota met de afrekening van de huurwaarborg en het niet-verbruikte gedeelte van de huur (UCN/01 – 01/10/2015).

JP 17 01/10/2015

@

Bewijsstuk: UCN/01 0,00 0,00

Transactie 18

E-FLITS verzendt samen met bovenstaande UCN/01 een cheque voor het bedrag verschuldigd aan UAntwerpen (Cheque/789 – 01/10/2015).

JP 18 01/10/2015

@

Bewijsstuk: Bankcheque/789 0,00 0,00

Transactie 19

Op 14/10/2015 leest E-FLITS op haar bankafschrift af dat de UAntwerpen cheque/789 geïnd heeft (RU/05 – 14/10/2015).

JP 19 14/10/2015

@

Bewijsstuk: RU/05 0,00 0,00

Transactie 20

Op 30/12/2015 boekt E-FLITS de BTW uit alle facturen over naar de wachtrekening (BTW-afsluiting – 30/12/2015).

JP 20 30/12/2015

@

Bewijsstuk: BTW-afsluiting 0,00 0,00

Transactie 21

E-FLITS betaalt 4% rente op de lening volgens Overeenkomst/87788 (RU/06 – 31/12/2015) (Geen BTW van toepassing op rente).

JP 21 31/12/2015

@

Bewijsstuk: RU/06 0,00 0,00

Transactie 22

Op 31/12/2015 verrekent E-FLITS de BTW met de BTW-administratie (RU/07 – 31/12/2015).

JP 22 31/12/2015

@

Bewijsstuk: RU/07 0,00 0,00



Oefening 1 - Journaalposten 11 - 22

Oefening 1 - Transacties 11 tem 22

Transactie 11

Op 08/03/2015 koopt E-FLITS 5 daglichtlampen gemonteerd op een standaard statief aan voor € 400,00 per stuk bij leverancier Lichtwereld. Een steviger statief is 
een bijkomende optie met een meerprijs van € 50,00 per stuk. E-FLITS is akkoord met deze meerprijs en kiest voor het stevigere statief. Omdat de 
daglichtlampen einde reeks zijn, geniet E-FLITS van 5% korting op de lampen met statief (AF/01 – 08/03/2015). Bedragen zijn exclusief 21% BTW gegeven.

JP 11 08/03/2015

@

Bewijsstuk: AF/01 0,00 0,00

Transactie 12

E-FLITS betaalt Lichtwereld op 20/03/2015 via een overschrijving vanaf haar zichtrekening van de bank van de Post (PU/02 – 20/03/2015).

JP 12 20/03/2015

@

Bewijsstuk: PU/02 0,00 0,00

Transactie 13

E-FLITS verkoopt de 13 daglichtlampen op statief aan maandblad Q-Magazine aan € 600,00 per stuk. E-Flits zorgt voor het transport en rekent hiervoor € 100,00 
door aan Q-Magazine (VF/03 – 10/04/2015). Prijzen exclusief 21% BTW. Omdat E-Flits in de toekomst nog camera- en video-materiaal hoopt te verkopen aan Q-
Magazine, kent E-Flits 5% korting toe.

JP 13 10/04/2015

@

Bewijsstuk: VF/03 0,00 0,00

Transactie 14

E-FLITS wordt door de verantwoordelijke van de aankoopdienst van Q-Magazine bij levering betaald voor VF/03 met de Visakaart (Visa/01 - 10/04/2015).

JP 14 10/04/2015

@

Bewijsstuk: Visa/01 0,00 0,00

Transactie 15

Op 20/04/2015 ontvangt E-FLITS de Visa-afrekening. De Visa-maatschappij rekent € 2,50 (excl. 21% BTW) aan commissie aan (Visa-afrekening/01 - 20/04/2015).

JP 15 20/04/2015

@

Bewijsstuk: Visa-afrekening/01 0,00 0,00

Transactie 16

Op 30/04/2015 ontvangt E-FLITS een bankuittreksel van de zichtrekening waarop ze de ontvangsten via haar Visa-kaart afleest (RU/04 - 30/04/2015).

JP 16 30/04/2015

@

Bewijsstuk: RU/04 0,00 0,00

Transactie 17

Op 30/09/2015 zet de UAntwerpen de huur van de studio stop na de inrichting van een eigen studioruimte binnen de universiteit. Na inspectie van het lokaal en 
de infrastructuur verzendt E-FLITS een creditnota met de afrekening van de huurwaarborg en het niet-verbruikte gedeelte van de huur (UCN/01 – 01/10/2015).

JP 17 01/10/2015

@

Bewijsstuk: UCN/01 0,00 0,00

Transactie 18

E-FLITS verzendt samen met bovenstaande UCN/01 een cheque voor het bedrag verschuldigd aan UAntwerpen (Cheque/789 – 01/10/2015).

JP 18 01/10/2015

@

Bewijsstuk: Bankcheque/789 0,00 0,00

Transactie 19

Op 14/10/2015 leest E-FLITS op haar bankafschrift af dat de UAntwerpen cheque/789 geïnd heeft (RU/05 – 14/10/2015).

JP 19 14/10/2015

@

Bewijsstuk: RU/05 0,00 0,00

Transactie 20

Op 30/12/2015 boekt E-FLITS de BTW uit alle facturen over naar de wachtrekening (BTW-afsluiting – 30/12/2015).

JP 20 30/12/2015

@

Bewijsstuk: BTW-afsluiting 0,00 0,00

Transactie 21

E-FLITS betaalt 4% rente op de lening volgens Overeenkomst/87788 (RU/06 – 31/12/2015) (Geen BTW van toepassing op rente).

JP 21 31/12/2015

@

Bewijsstuk: RU/06 0,00 0,00

Transactie 22

Op 31/12/2015 verrekent E-FLITS de BTW met de BTW-administratie (RU/07 – 31/12/2015).

JP 22 31/12/2015

@

Bewijsstuk: RU/07 0,00 0,00



Oefening 1 - Geldstromen

Oefening 1 - Geldstromen

Vul voor de 22 transacties uit oefening 1 de stijging of de daling van de liquide middelen met betrekking tot 
zichtrekening, postrekening of kas in.

Een toename van de liquide middelen: bedrag steeds positief.
Een afname van de liquide middelen: bedrag steeds negatief.
Alle gekleurde veldjes invullen, ook de nullen.

Opgelet: Houd er rekening mee dat cheque en Visa geen invloed uitoefenen op de zichtrekening, postrekening of 
kas op het moment van het uitschrijven of ontvangen van de cheque of het gebruik van de Visa-kaart.

Beweging van zichtrekening, postrekening of kas tijdens het boekjaar 2015: bedrag in EURO

Waarde bij aanvang van het boekjaar, transactie 1 (Opening rekeningen)

toename (+) of afname (-) uit transactie 2

toename (+) of afname (-) uit transactie 3

toename (+) of afname (-) uit transactie 4

toename (+) of afname (-) uit transactie 5

toename (+) of afname (-) uit transactie 6

toename (+) of afname (-) uit transactie 7

toename (+) of afname (-) uit transactie 8

toename (+) of afname (-) uit transactie 9

toename (+) of afname (-) uit transactie 10

toename (+) of afname (-) uit transactie 11

toename (+) of afname (-) uit transactie 12

toename (+) of afname (-) uit transactie 13

toename (+) of afname (-) uit transactie 14

toename (+) of afname (-) uit transactie 15

toename (+) of afname (-) uit transactie 16

toename (+) of afname (-) uit transactie 17

toename (+) of afname (-) uit transactie 18

toename (+) of afname (-) uit transactie 19

toename (+) of afname (-) uit transactie 20

toename (+) of afname (-) uit transactie 21

toename (+) of afname (-) uit transactie 22

Waarde van de liquide middelen op het einde van het boekjaar 0,00

Totale toename (+) of afname (-) van de liquide middelen tijdens het boekjaar 0,00



Oefening 1 - Resultaat

Oefening 1 - Invloed op het resultaat

Vul voor ieder van de 22 transacties uit oefening 1 de stijging of daling in van het resultaat (winst of verlies) van het 
boekjaar 2015. Laat de resultaatverwerking buiten beschouwing.

Een toename van het resultaat: bedrag steeds positief.
Een afname van het resultaat: bedrag steeds negatief.
Alle gekleurde veldjes invullen, ook de nullen.

Beweging van het resultaat van 2015: bedrag in EURO

toename (+) of afname (-) uit transactie 1

toename (+) of afname (-) uit transactie 2

toename (+) of afname (-) uit transactie 3

toename (+) of afname (-) uit transactie 4

toename (+) of afname (-) uit transactie 5

toename (+) of afname (-) uit transactie 6

toename (+) of afname (-) uit transactie 7

toename (+) of afname (-) uit transactie 8

toename (+) of afname (-) uit transactie 9

toename (+) of afname (-) uit transactie 10

toename (+) of afname (-) uit transactie 11

toename (+) of afname (-) uit transactie 12

toename (+) of afname (-) uit transactie 13

toename (+) of afname (-) uit transactie 14

toename (+) of afname (-) uit transactie 15

toename (+) of afname (-) uit transactie 16

toename (+) of afname (-) uit transactie 17

toename (+) of afname (-) uit transactie 18

toename (+) of afname (-) uit transactie 19

toename (+) of afname (-) uit transactie 20

toename (+) of afname (-) uit transactie 21

toename (+) of afname (-) uit transactie 22

Totale winst of verlies van het boekjaar 2015 0,00

MERK OP: het bedrag van de winst (of het verlies) is NIET gelijk aan de toename (of afname) van de liquide 
middelen! (zie Oefening 1 - Geldstromen)



Oefening 1 - Proef- en saldibalans

Oefening 1 - Proef- en saldibalans

Vul de proef- en saldibalans in op basis van de 22 transacties. Voor lege debet- of creditvelden in de proefbalans hoeft u geen nullen in te vullen. 
Een debet- of creditsaldo gelijk aan nul voor een gebruikt Marnummer vult u wel effectief in.

Balansrekeningen vóór resultaatverwerking Proefbalans Saldibalans

Marnr Beschrijving Debet Credit Debet Credit

100 Kapitaal

130 Wettelijke reserve

14 Overgedragen winst (verlies (-))

174 Schulden > 1j; Overige leningen

178 Schulden > 1j; Borgtochten ontvangen in contanten

260 Andere materiële vaste activa; AW

340 Handelsgoederen; AW

400 Handelsdebiteuren

411 Terug te vorderen BTW

440 Leveranciers

451 Te betalen BTW

489 Andere diverse schulden

499 Wachtrekeningen

510 Aandelen; AW

54 Te incasseren vervallen waarden

5500 Kredietinstelleningen; R/C

5501 Kredietinstellingen; Uitgeschreven cheques (-)

5502 Ontvangen kredietkaarten

5503 Uitgegeven kredietkaarten

560 Post R/C

570 Kas

0,00 0,00 0,00 0,00

Rekeningen op de resultatenrekening Proefbalans Saldibalans

604 Aankoop van handelsgoederen

608 Ontvangen kortingen, ristorno's en rabatten (-)

6500 Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden

657 Diverse financiële kosten

700 Verkopen in het algemeen (ook verkopen van grondstoffen)

702 Verkopen van diensten, werk en studies

704 Verkopen van handelsgoederen

708 Toegekende kortingen, ristorno's en rabatten (-)

0,00 0,00 0,00 0,00

Totalen (debet = credit) 0,00 0,00 0,00 0,00



Oefening 1 - Res Rek en Balans

Oefening 1 - Resultatenrekening en Balans

Vul op basis van de proef- en saldibalans voor de 22 transacties uit oefening 1 de onderstaande resultatenrekening en balans in. 

Een toevoeging van opbrengsten of kosten: steeds positief
Een afname van opbrengsten of kosten: steeds negatief

Elk element maximaal 1 keer selecteren, geen elementen met waarde nul toevoegen.
Er zijn lijntjes op overschot.
Nullen hoef je NIET in te vullen.

RESULTATENREKENING

KOSTEN EN OPBRENGSTEN in 2015

KOSTEN en OPBRENGSTEN KOSTEN OPBRENGSTEN WINST/VERLIES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

WINST/VERLIES (+/-) 0,00

RESULTAATVERWERKING

Winst/verlies van het boekjaar 0,00

Winst/verlies van het vorige boekjaar

Over te dragen resultaat 0,00

BALANS

ACTIVA 31/12/2015

VASTE ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

TOTAAL ACTIEF 0,00

PASSIVA 31/12/2015

EIGEN VERMOGEN

VOORZIENINGEN & SCHULDEN

TOTAAL PASSIEF 0,00



Oefening 1 - Res Rek en Balans

Oefening 1 - Resultatenrekening en Balans

Vul op basis van de proef- en saldibalans voor de 22 transacties uit oefening 1 de onderstaande resultatenrekening en balans in. 

Een toevoeging van opbrengsten of kosten: steeds positief
Een afname van opbrengsten of kosten: steeds negatief

Elk element maximaal 1 keer selecteren, geen elementen met waarde nul toevoegen.
Er zijn lijntjes op overschot.
Nullen hoef je NIET in te vullen.

RESULTATENREKENING

KOSTEN EN OPBRENGSTEN in 2015

KOSTEN en OPBRENGSTEN KOSTEN OPBRENGSTEN WINST/VERLIES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

WINST/VERLIES (+/-) 0,00

RESULTAATVERWERKING

Winst/verlies van het boekjaar 0,00

Winst/verlies van het vorige boekjaar

Over te dragen resultaat 0,00

BALANS

ACTIVA 31/12/2015

VASTE ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

TOTAAL ACTIEF 0,00

PASSIVA 31/12/2015

EIGEN VERMOGEN

VOORZIENINGEN & SCHULDEN

TOTAAL PASSIEF 0,00



Oefening 2 - Journaalposten

Oefening 2 - Transacties

Opgelet: 

�
�

Oefeningen 1 en 2 zijn onafhankelijk van elkaar op te lossen.
Alle bedragen in de volledige opgave van oefening 2 zijn exclusief 21% BTW gegeven.

Wat vooraf gaat

Op 01/07/2016 koopt E-FLITS 6 HD video-camera's en 4 statieven aan bij groothandel Maxion. De video-camera's kosten € 850,00 per stuk en de 
statieven € 199,00 per stuk. E-FLITS betaalt contant en geniet hierbij van 1% korting (AF/123 - 01/07/2016) + (RU/34 - 01/07/2016).

Transactie 1

Op 15/10/2016 verkoopt E-FLITS de 6 HD camera's en 4 statieven door aan Foto Future.

E-FLITS vraagt € 1.000,00 per stuk voor de camera's, maar geeft 5% korting omdat ondertussen de betere 4K camera's ingang vinden en de HD camera's 
stilaan verdringen van de markt. Voor de statieven rekent E-FLITS € 220 per stuk aan. 

E-FLITS rekent € 120,00 aan voor de recupereerbare verpakking voor de volledige bestelling en € 40,00 voor het transport. 
Verder geniet Foto Future van een korting van 2,5% bij een betaling vóór 01/11/2016. 
Bij levering op 17/10/2016 overhandigt de chauffeur van E-FLITS de factuur aan Foto Future (VF/2366 - 17/10/2016).

JP 1 17/10/2016

@

Bewijsstuk: VF/2366 0,00 0,00

Transactie 2

Foto Future geeft aan de chauffeur van E-FLITS direct de gewaarborgde verpakking mee terug. De chauffeur overhandigt het bedrag cash aan de werknemer van 
Foto Future (KU/231 - 17/10/2016).

JP 2 17/10/2016

@

Bewijsstuk: KU/231 0,00 0,00

Transactie 3

Bij controle van de levering op 19/10/2016 bemerkt Foto Future echter dat de lens van één van de video-camera's niet sluit na gebruik. Bovendien 
blijkt dat één statief gekrast is en slechts verder verkocht kan worden aan een verminderde prijs.

Er wordt daarom telefonisch afgesproken dat E-FLITS de defecte camera terugneemt en een korting van 25 % toekent op het gekraste statief. 
Foto Future zendt de defecte camera terug en deze wordt verrekend op de creditnota.

E-FLITS verzendt de creditnota UCN/05 op 25/10/2016.

JP 3 25/10/2016

@

Bewijsstuk: UCN/05 0,00 0,00

Transactie 4

Op 27/10/2016 ontvangt E-FLITS het verschuldigde bedrag van Foto Future via haar zichtrekening (RU/57 - 27/10/2016).

JP 4 27/10/2016

@

Bewijsstuk: RU/57 0,00 0,00

Transacties 5 en 6

E-FLITS contacteert op haar beurt leverancier Maxion en kan de defecte camera terugzenden. E-FLITS ontvangt de creditnota op 29/10/2016 (ICN/16 - 29/10/2016) 
en leest daags nadien de terugbetaling af op de bankrekening (RU/58 - 30/10/2016).

JP 5 29/10/2016

@

Bewijsstuk: ICN/16 0,00 0,00

JP 6 30/10/2016

@

Bewijsstuk: RU/58 0,00 0,00



Oefening 2 - Journaalposten

Oefening 2 - Transacties

Opgelet: 

�
�

Oefeningen 1 en 2 zijn onafhankelijk van elkaar op te lossen.
Alle bedragen in de volledige opgave van oefening 2 zijn exclusief 21% BTW gegeven.

Wat vooraf gaat

Op 01/07/2016 koopt E-FLITS 6 HD video-camera's en 4 statieven aan bij groothandel Maxion. De video-camera's kosten € 850,00 per stuk en de 
statieven € 199,00 per stuk. E-FLITS betaalt contant en geniet hierbij van 1% korting (AF/123 - 01/07/2016) + (RU/34 - 01/07/2016).

Transactie 1

Op 15/10/2016 verkoopt E-FLITS de 6 HD camera's en 4 statieven door aan Foto Future.

E-FLITS vraagt € 1.000,00 per stuk voor de camera's, maar geeft 5% korting omdat ondertussen de betere 4K camera's ingang vinden en de HD camera's 
stilaan verdringen van de markt. Voor de statieven rekent E-FLITS € 220 per stuk aan. 

E-FLITS rekent € 120,00 aan voor de recupereerbare verpakking voor de volledige bestelling en € 40,00 voor het transport. 
Verder geniet Foto Future van een korting van 2,5% bij een betaling vóór 01/11/2016. 
Bij levering op 17/10/2016 overhandigt de chauffeur van E-FLITS de factuur aan Foto Future (VF/2366 - 17/10/2016).

JP 1 17/10/2016

@

Bewijsstuk: VF/2366 0,00 0,00

Transactie 2

Foto Future geeft aan de chauffeur van E-FLITS direct de gewaarborgde verpakking mee terug. De chauffeur overhandigt het bedrag cash aan de werknemer van 
Foto Future (KU/231 - 17/10/2016).

JP 2 17/10/2016

@

Bewijsstuk: KU/231 0,00 0,00

Transactie 3

Bij controle van de levering op 19/10/2016 bemerkt Foto Future echter dat de lens van één van de video-camera's niet sluit na gebruik. Bovendien 
blijkt dat één statief gekrast is en slechts verder verkocht kan worden aan een verminderde prijs.

Er wordt daarom telefonisch afgesproken dat E-FLITS de defecte camera terugneemt en een korting van 25 % toekent op het gekraste statief. 
Foto Future zendt de defecte camera terug en deze wordt verrekend op de creditnota.

E-FLITS verzendt de creditnota UCN/05 op 25/10/2016.

JP 3 25/10/2016

@

Bewijsstuk: UCN/05 0,00 0,00

Transactie 4

Op 27/10/2016 ontvangt E-FLITS het verschuldigde bedrag van Foto Future via haar zichtrekening (RU/57 - 27/10/2016).

JP 4 27/10/2016

@

Bewijsstuk: RU/57 0,00 0,00

Transacties 5 en 6

E-FLITS contacteert op haar beurt leverancier Maxion en kan de defecte camera terugzenden. E-FLITS ontvangt de creditnota op 29/10/2016 (ICN/16 - 29/10/2016) 
en leest daags nadien de terugbetaling af op de bankrekening (RU/58 - 30/10/2016).

JP 5 29/10/2016

@

Bewijsstuk: ICN/16 0,00 0,00

JP 6 30/10/2016

@

Bewijsstuk: RU/58 0,00 0,00



Oefening 2 - Resultaat

Oefening 2 - Resultaat

Bepaal de impact van de handel in deze 6 camera's en 4 statieven op het resultaat van E-FLITS in 2016.

Een stijging van het resultaat: positieve waarde
Een afname van het resultaat: negatieve waarde

Impact op het resultaat

De aankoop en creditnota

Resultaat volgend uit de aankoop van de handelsgoederen: AF/123, RU/34, ICN/16 en RU/58

Verkoop en creditnota

Resultaat uit de verkoop van de handelsgoederen:  VF/2366, KU/231, UCN/05 en RU/57

Totaal

Totaal resultaat uit aankoop en doorverkoop van de handelsgoederen


