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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.

AFSCHRIJVINGEN

Hieronder sommen we enkele vuistregels op die we consequent hanteren bij het afschrijven in iedere opgave van werkzittingen, verplichte 
opdrachten en examens. Deze vuistregels herhalen we niet meer in de opgaven (evenmin op het examen), maar we verwachten dat jullie 
deze toepassen.

Vuistregel 1: We hanteren de regel dat een element wordt afgeschreven voor elke maand dat dit element een rol speelt in de onderneming. 
Indien een element een rol speelt in de loop van een maand, schrijf je het element voor de volledige maand af.

Vuistregel 2: Bij een herstructurering welke bestaat uit verschillende actiepunten, berekenen we de looptijd van de afschrijvingstermijnen 
voor elk actiepunt afzonderlijk en dit vanaf de aanvangsdatum van het actiepunt.

Vuistregel 3: Bij de berekening van afschrijvingen voor een project begint de afschrijvingstermijn pas te lopen vanaf de officille start van het 
project (dit kan bijv. een lancering van een nieuwe bedrijfsactiviteit of een ingebruikname van een vast actief zijn). Van diensten die 
bijdragen tot het project en integraal kunnen worden opgenomen in de af te schrijven waarde, kan de afschrijvingstermijn niet aanvatten 
vóór de officille start van het project.

Vuistregel 4: In een project kunnen meerdere kosten samengebracht worden, en dit met een verschillende afschrijvingstermijn.



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, bedrijven en particulieren. 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 1A

OEFENING 1 - DEEL A

SITUATIE OP 01/01/2015

De balans van onderneming E-FLITS  bestaat op 01/01/2015  uit volgende elementen:

�

�

�

�

�

�

�

Geplaatst kapitaal: € 230.000,00

Wettelijke reserve: € 30.000,00

Geld op de zichtrekening: € 30.000,00 

Onbebouwd terrein: € 60.000,00

Printer voor professioneel drukwerk: € 60.000,00 

Overgedragen verlies: € -60.000,00

Handelsschulden op minder dan 1 jaar aan leverancier Maxion: € 50.000,00

De openingsverrichting is voor u reeds ingeboekt in het journaal van E-FLITS. 

DE FINANCIËLE MOEILIJKHEDEN

Omwille van haar financille moeilijkheden beslist E-FLITS over te gaan tot een herstructurering op 01/01/2015 waarbij de verlieslatende 
fotoreportages in het kader van geboorte en huwelijk afgestoten worden.  E-FLITS ontslaat hiertoe de bediende die voltijds betaald werd voor 
deze activiteit, en dit na juridisch advies van een arbeidsjurist. De printer, ingezet voor dit gelegenheidsdrukwerk, wordt verkocht.  

Bovendien onderhandelt E-FLITS een lening bij DirectBank voor € 30.000,00 met haar terrein als onderpand. De stijging van het totaal aan 
liquide middelen stelt E-FLITS in staat om de openstaande handelsschulden bij leverancier Maxion ten belope van € 50.000,00 in de loop van het 
boekjaar 2015 te kunnen betalen. 

Omwille van de reductie van de werkingsmiddelen, brengen de eigenaars € 20.000,00 aan vers kapitaal in.

Deze actiepunten worden hieronder in detail besproken en verwerkt.

ACTIEPUNT 1 - VERKOOP VAN DE PRINTER

De printer met een boekwaarde van € 60.000,00 wordt op 01/01/2015 verkocht voor € 24.000,00 (excl. 21% BTW) aan drukkerij De Letter (VF/02 
- 01/01/2015). Er wordt bij deze transactie een verlies (“Minderwaarde bij verkoop machines”) van € 36.000,00 geregistreerd op de 
kostenrekening 6630. De Letter betaalt via overschrijving (RU/08 - 01/02/2015). In de Raad van Bestuur op 31/12/2015 (RVB/12 – 31/12/2015) 
wordt pas beslist om dit verlies maximaal te spreiden via activering.

ACTIEPUNT 2 - ONTSLAG VAN DE BEDIENDE

Bij het ontslag van de bediende (Mevrouw Peeters) wordt op 01/04/2015 voor € 25.000,00 aan ontslagpremies ingeboekt op de kostenrekening 
623 (“Ontslagpremies”). Voor het juridisch advies met betrekking tot dit ontslag betaalt E-FLITS € 605,00 (incl. 21% BTW) aan advocatenkantoor 
De Lietaer (AF/45 – 01/04/2015) + (RU/23 – 03/04/2015). In het verslag van de Raad van Bestuur op 31/12/2015 is pas sprake van de spreiding 
van deze kosten (RVB/12 - 31/12/2015).

Gevraagd: Journaliseer bewijsstuk AF/45 voor E-FLITS.

JP 1 01/04/2015

@

Bewijsstuk: AF/45 0,00 0,00

ACTIEPUNT 3 - LENING DIRECTBANK

E-FLITS leent een bedrag van € 30.000,00 bij DirectBank. De lening neemt een aanvang op 01/09/2015 en heeft een looptijd van 9 jaar. Het 
geleende bedrag van € 30.000,00 zal in 1 keer terugbetaald worden op eindvervaldag; dit is op 30/08/2024. De constante prenumerando (*) 
interestvergoeding bedraagt € 1.200,00 (geen BTW van toepassing) op jaarbasis en wordt steeds op 1 september van ieder jaar aangerekend 
voor de eerstvolgende 12 maanden. Het eerste rentebedrag wordt onmiddellijk aangerekend waardoor E-FLITS bij aanvang van de lening op 
01/09/2015 het bedrag van € 28.800 op de bankrekening ontvangt (RU/55 – 01/09/2015). 

De registratierechten op de inschrijving van de lening bedragen € 810,00 (geen BTW van toepassing) (AF/35 - 01/09/2015) en worden via notaris 
Vranken betaald op 07/09/2015 (RU/56 – 07/09/2015). E-FLITS beslist deze registratierechten direct te activeren met het oog op een maximale 
spreiding ervan.

De lening stelt E-FLITS in staat om haar openstaande handelsschulden aan onderneming Maxion ten belope van € 50.000,00 af te lossen (RU/57 -
15/09/2015). 

Gevraagd: Journaliseer bewijsstukken RU/55 en AF/35 voor E-FLITS.

Ter info: (*) prenumerando jaarlijkse interest betekent dat het bedrag van de interest op de openstaande schuld berekend wordt aan het begin 
van elke periode van 12 maanden en op dat moment betaald wordt voor de komende 12 maanden. Dit in tegenstelling tot een postnumerando 
jaarlijkse interest waarbij het bedrag van de interest berekend wordt op het einde van de periode van 12 maanden en ook op het einde van elke 
periode betaald wordt.

JP 2 01/09/2015

@

Bewijsstuk: RU/55 0,00 0,00

JP 3 01/09/2015

@

Bewijsstuk: AF/35 0,00 0,00

ACTIEPUNT 4 - KAPITAALSVERHOGING

De werkingsmiddelen van E-FLITS zijn ondanks de lening erg gereduceerd. Daarom beslissen de eigenaars van E-FLITS om gezamenlijk € 
20.000,00 aan bijkomende werkingsmiddelen in de onderneming in te brengen. Deze kapitaalsverhoging wordt door notaris Blijlevens op schrift 
gesteld (Notarille akte/BL01 – 01/11/2015) + (RU/60 – 02/11/2015). De factuur van notaris Blijlevens bedraagt € 540,00 (excl. 21% BTW) (AF/40 
- 03/11/2015) + (RU/61 - 04/11/2015). 

E-FLITS beslist pas op 31/12/2015 om deze kost te spreiden over de wettelijk toegelaten termijn. Deze beslissing wordt genotuleerd in het 
verslag RVB/12.

Gevraagd: Journaliseer voor E-FLITS het bewijsstuk AF/40.

JP 4 03/11/2015

@

Bewijsstuk: AF/40 0,00 0,00

GEWONE BEDRIJFSUITVOERING 2015

In het boekjaar 2015 registreert E-FLITS

�
�

€ 30.000 (excl. 21% BTW) aan kosten voor de aankopen van handelsgoederen
€ 45.000 (excl. 21% BTW) aan opbrengsten voor de verkoop van deze handelsgoederen

De bijbehorende betalingen gebeuren binnen het boekjaar via de bankrekening.

EINDEJAARSVERRICHTINGEN 2015 - DEEL ACTIVATIE

De boekhouder van E-FLITS maakt de nodige eindejaarsverrichting op basis van het verslag van de Raad van Bestuur (RVB/12 - 31/12/2015). 

Gevraagd: Journaliseer voor E-FLITS het bewijsstuk RVB/12.

JP 5 31/12/2015

@

Bewijsstuk: RVB/12 - Activatie 0,00 0,00

EINDEJAARSVERRICHTINGEN 2015 - AANVULLING

Gevraagd: Geef voor E-FLITS de bijkomende eindejaarsverrichtingen.

JP 6 31/12/2015

@

0,00 0,00

JP 7 31/12/2015

@

0,00 0,00

GEWONE BEDRIJFSUITVOERING 2016

In het boekjaar 2016 registreert E-FLITS

�
�

€ 30.000 (excl. 21% BTW) aan kosten voor de aankopen van handelsgoederen
€ 45.000 (excl. 21% BTW) aan opbrengsten voor de verkoop van deze handelsgoederen

De bijbehorende betalingen gebeuren binnen het boekjaar via de bankrekening.

VERVROEGDE TERUGBETALING LENING

Omwille van de verbeterde financille situatie beslist E-FLITS om op 30/11/2016 de lening volledig en vervroegd terug te betalen. E-FLITS betaalt het 
bedrag van de openstaande schuld, verminderd met het bedrag van de niet-verbruikte maar reeds betaalde interesten, terug aan DirectBank via de 
bankrekening  (RU/66 – 30/11/2016).

Gevraagd: Geef voor E-FLITS de journaalposten op datum van 30/11/2016. Respecteer hierbij de voorziene invulruimte voor bewijsstuk RU/66.

JP 8 30/11/2016

@

Bewijsstuk: RU/66 0,00 0,00

JP 9 30/11/2016

@

0,00 0,00

JP 10 30/11/2016

@

0,00 0,00

ANDERE TRANSACTIES 2016

Houd in de tabel in vraag 1B zeker rekening met de andere journaalposten welke in 2016 volgens de gegevens nog plaatsvinden, maar in de 
bovenstaande antwoordruimte niet excpliciet geboekt werden.
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De printer met een boekwaarde van € 60.000,00 wordt op 01/01/2015 verkocht voor € 24.000,00 (excl. 21% BTW) aan drukkerij De Letter (VF/02 
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De werkingsmiddelen van E-FLITS zijn ondanks de lening erg gereduceerd. Daarom beslissen de eigenaars van E-FLITS om gezamenlijk € 
20.000,00 aan bijkomende werkingsmiddelen in de onderneming in te brengen. Deze kapitaalsverhoging wordt door notaris Blijlevens op schrift 
gesteld (Notariële akte/BL01 – 01/11/2015) + (RU/60 – 02/11/2015). De factuur van notaris Blijlevens bedraagt € 540,00 (excl. 21% BTW) (AF/40 
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�
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GEWONE BEDRIJFSUITVOERING 2016
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�
�
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@
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@
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De registratierechten op de inschrijving van de lening bedragen € 810,00 (geen BTW van toepassing) (AF/35 - 01/09/2015) en worden via notaris 
Vranken betaald op 07/09/2015 (RU/56 – 07/09/2015). E-FLITS beslist deze registratierechten direct te activeren met het oog op een maximale 
spreiding ervan.

De lening stelt E-FLITS in staat om haar openstaande handelsschulden aan onderneming Maxion ten belope van € 50.000,00 af te lossen (RU/57 -
15/09/2015). 

Gevraagd: Journaliseer bewijsstukken RU/55 en AF/35 voor E-FLITS.

Ter info: (*) prenumerando jaarlijkse interest betekent dat het bedrag van de interest op de openstaande schuld berekend wordt aan het begin 
van elke periode van 12 maanden en op dat moment betaald wordt voor de komende 12 maanden. Dit in tegenstelling tot een postnumerando 
jaarlijkse interest waarbij het bedrag van de interest berekend wordt op het einde van de periode van 12 maanden en ook op het einde van elke 
periode betaald wordt.

JP 2 01/09/2015

@

Bewijsstuk: RU/55 0,00 0,00

JP 3 01/09/2015

@

Bewijsstuk: AF/35 0,00 0,00

ACTIEPUNT 4 - KAPITAALSVERHOGING

De werkingsmiddelen van E-FLITS zijn ondanks de lening erg gereduceerd. Daarom beslissen de eigenaars van E-FLITS om gezamenlijk € 
20.000,00 aan bijkomende werkingsmiddelen in de onderneming in te brengen. Deze kapitaalsverhoging wordt door notaris Blijlevens op schrift 
gesteld (Notariële akte/BL01 – 01/11/2015) + (RU/60 – 02/11/2015). De factuur van notaris Blijlevens bedraagt € 540,00 (excl. 21% BTW) (AF/40 
- 03/11/2015) + (RU/61 - 04/11/2015). 

E-FLITS beslist pas op 31/12/2015 om deze kost te spreiden over de wettelijk toegelaten termijn. Deze beslissing wordt genotuleerd in het 
verslag RVB/12.

Gevraagd: Journaliseer voor E-FLITS het bewijsstuk AF/40.

JP 4 03/11/2015

@

Bewijsstuk: AF/40 0,00 0,00

GEWONE BEDRIJFSUITVOERING 2015

In het boekjaar 2015 registreert E-FLITS

�
�

€ 30.000 (excl. 21% BTW) aan kosten voor de aankopen van handelsgoederen
€ 45.000 (excl. 21% BTW) aan opbrengsten voor de verkoop van deze handelsgoederen

De bijbehorende betalingen gebeuren binnen het boekjaar via de bankrekening.

EINDEJAARSVERRICHTINGEN 2015 - DEEL ACTIVATIE

De boekhouder van E-FLITS maakt de nodige eindejaarsverrichting op basis van het verslag van de Raad van Bestuur (RVB/12 - 31/12/2015). 

Gevraagd: Journaliseer voor E-FLITS het bewijsstuk RVB/12.

JP 5 31/12/2015

@

Bewijsstuk: RVB/12 - Activatie 0,00 0,00

EINDEJAARSVERRICHTINGEN 2015 - AANVULLING

Gevraagd: Geef voor E-FLITS de bijkomende eindejaarsverrichtingen.

JP 6 31/12/2015

@

0,00 0,00

JP 7 31/12/2015

@

0,00 0,00

GEWONE BEDRIJFSUITVOERING 2016

In het boekjaar 2016 registreert E-FLITS

�
�

€ 30.000 (excl. 21% BTW) aan kosten voor de aankopen van handelsgoederen
€ 45.000 (excl. 21% BTW) aan opbrengsten voor de verkoop van deze handelsgoederen

De bijbehorende betalingen gebeuren binnen het boekjaar via de bankrekening.

VERVROEGDE TERUGBETALING LENING

Omwille van de verbeterde financiële situatie beslist E-FLITS om op 30/11/2016 de lening volledig en vervroegd terug te betalen. E-FLITS betaalt het 
bedrag van de openstaande schuld, verminderd met het bedrag van de niet-verbruikte maar reeds betaalde interesten, terug aan DirectBank via de 
bankrekening  (RU/66 – 30/11/2016).

Gevraagd: Geef voor E-FLITS de journaalposten op datum van 30/11/2016. Respecteer hierbij de voorziene invulruimte voor bewijsstuk RU/66.

JP 8 30/11/2016

@

Bewijsstuk: RU/66 0,00 0,00

JP 9 30/11/2016

@

0,00 0,00

JP 10 30/11/2016

@

0,00 0,00

ANDERE TRANSACTIES 2016

Houd in de tabel in vraag 1B zeker rekening met de andere journaalposten welke in 2016 volgens de gegevens nog plaatsvinden, maar in de 
bovenstaande antwoordruimte niet excpliciet geboekt werden.



Oefening 1A

OEFENING 1 - DEEL A

SITUATIE OP 01/01/2015

De balans van onderneming E-FLITS  bestaat op 01/01/2015  uit volgende elementen:

�

�

�

�

�

�

�

Geplaatst kapitaal: € 230.000,00

Wettelijke reserve: € 30.000,00

Geld op de zichtrekening: € 30.000,00 

Onbebouwd terrein: € 60.000,00

Printer voor professioneel drukwerk: € 60.000,00 

Overgedragen verlies: € -60.000,00

Handelsschulden op minder dan 1 jaar aan leverancier Maxion: € 50.000,00

De openingsverrichting is voor u reeds ingeboekt in het journaal van E-FLITS. 

DE FINANCIËLE MOEILIJKHEDEN

Omwille van haar financiële moeilijkheden beslist E-FLITS over te gaan tot een herstructurering op 01/01/2015 waarbij de verlieslatende 
fotoreportages in het kader van geboorte en huwelijk afgestoten worden.  E-FLITS ontslaat hiertoe de bediende die voltijds betaald werd voor 
deze activiteit, en dit na juridisch advies van een arbeidsjurist. De printer, ingezet voor dit gelegenheidsdrukwerk, wordt verkocht.  

Bovendien onderhandelt E-FLITS een lening bij DirectBank voor € 30.000,00 met haar terrein als onderpand. De stijging van het totaal aan 
liquide middelen stelt E-FLITS in staat om de openstaande handelsschulden bij leverancier Maxion ten belope van € 50.000,00 in de loop van het 
boekjaar 2015 te kunnen betalen. 

Omwille van de reductie van de werkingsmiddelen, brengen de eigenaars € 20.000,00 aan vers kapitaal in.

Deze actiepunten worden hieronder in detail besproken en verwerkt.

ACTIEPUNT 1 - VERKOOP VAN DE PRINTER

De printer met een boekwaarde van € 60.000,00 wordt op 01/01/2015 verkocht voor € 24.000,00 (excl. 21% BTW) aan drukkerij De Letter (VF/02 
- 01/01/2015). Er wordt bij deze transactie een verlies (“Minderwaarde bij verkoop machines”) van € 36.000,00 geregistreerd op de 
kostenrekening 6630. De Letter betaalt via overschrijving (RU/08 - 01/02/2015). In de Raad van Bestuur op 31/12/2015 (RVB/12 – 31/12/2015) 
wordt pas beslist om dit verlies maximaal te spreiden via activering.

ACTIEPUNT 2 - ONTSLAG VAN DE BEDIENDE

Bij het ontslag van de bediende (Mevrouw Peeters) wordt op 01/04/2015 voor € 25.000,00 aan ontslagpremies ingeboekt op de kostenrekening 
623 (“Ontslagpremies”). Voor het juridisch advies met betrekking tot dit ontslag betaalt E-FLITS € 605,00 (incl. 21% BTW) aan advocatenkantoor 
De Lietaer (AF/45 – 01/04/2015) + (RU/23 – 03/04/2015). In het verslag van de Raad van Bestuur op 31/12/2015 is pas sprake van de spreiding 
van deze kosten (RVB/12 - 31/12/2015).

Gevraagd: Journaliseer bewijsstuk AF/45 voor E-FLITS.

JP 1 01/04/2015

@

Bewijsstuk: AF/45 0,00 0,00

ACTIEPUNT 3 - LENING DIRECTBANK

E-FLITS leent een bedrag van € 30.000,00 bij DirectBank. De lening neemt een aanvang op 01/09/2015 en heeft een looptijd van 9 jaar. Het 
geleende bedrag van € 30.000,00 zal in 1 keer terugbetaald worden op eindvervaldag; dit is op 30/08/2024. De constante prenumerando (*) 
interestvergoeding bedraagt € 1.200,00 (geen BTW van toepassing) op jaarbasis en wordt steeds op 1 september van ieder jaar aangerekend 
voor de eerstvolgende 12 maanden. Het eerste rentebedrag wordt onmiddellijk aangerekend waardoor E-FLITS bij aanvang van de lening op 
01/09/2015 het bedrag van € 28.800 op de bankrekening ontvangt (RU/55 – 01/09/2015). 

De registratierechten op de inschrijving van de lening bedragen € 810,00 (geen BTW van toepassing) (AF/35 - 01/09/2015) en worden via notaris 
Vranken betaald op 07/09/2015 (RU/56 – 07/09/2015). E-FLITS beslist deze registratierechten direct te activeren met het oog op een maximale 
spreiding ervan.

De lening stelt E-FLITS in staat om haar openstaande handelsschulden aan onderneming Maxion ten belope van € 50.000,00 af te lossen (RU/57 -
15/09/2015). 

Gevraagd: Journaliseer bewijsstukken RU/55 en AF/35 voor E-FLITS.

Ter info: (*) prenumerando jaarlijkse interest betekent dat het bedrag van de interest op de openstaande schuld berekend wordt aan het begin 
van elke periode van 12 maanden en op dat moment betaald wordt voor de komende 12 maanden. Dit in tegenstelling tot een postnumerando 
jaarlijkse interest waarbij het bedrag van de interest berekend wordt op het einde van de periode van 12 maanden en ook op het einde van elke 
periode betaald wordt.

JP 2 01/09/2015

@

Bewijsstuk: RU/55 0,00 0,00

JP 3 01/09/2015

@

Bewijsstuk: AF/35 0,00 0,00

ACTIEPUNT 4 - KAPITAALSVERHOGING

De werkingsmiddelen van E-FLITS zijn ondanks de lening erg gereduceerd. Daarom beslissen de eigenaars van E-FLITS om gezamenlijk € 
20.000,00 aan bijkomende werkingsmiddelen in de onderneming in te brengen. Deze kapitaalsverhoging wordt door notaris Blijlevens op schrift 
gesteld (Notariële akte/BL01 – 01/11/2015) + (RU/60 – 02/11/2015). De factuur van notaris Blijlevens bedraagt € 540,00 (excl. 21% BTW) (AF/40 
- 03/11/2015) + (RU/61 - 04/11/2015). 

E-FLITS beslist pas op 31/12/2015 om deze kost te spreiden over de wettelijk toegelaten termijn. Deze beslissing wordt genotuleerd in het 
verslag RVB/12.

Gevraagd: Journaliseer voor E-FLITS het bewijsstuk AF/40.

JP 4 03/11/2015

@

Bewijsstuk: AF/40 0,00 0,00

GEWONE BEDRIJFSUITVOERING 2015

In het boekjaar 2015 registreert E-FLITS

�
�

€ 30.000 (excl. 21% BTW) aan kosten voor de aankopen van handelsgoederen
€ 45.000 (excl. 21% BTW) aan opbrengsten voor de verkoop van deze handelsgoederen

De bijbehorende betalingen gebeuren binnen het boekjaar via de bankrekening.

EINDEJAARSVERRICHTINGEN 2015 - DEEL ACTIVATIE

De boekhouder van E-FLITS maakt de nodige eindejaarsverrichting op basis van het verslag van de Raad van Bestuur (RVB/12 - 31/12/2015). 

Gevraagd: Journaliseer voor E-FLITS het bewijsstuk RVB/12.

JP 5 31/12/2015

@

Bewijsstuk: RVB/12 - Activatie 0,00 0,00

EINDEJAARSVERRICHTINGEN 2015 - AANVULLING

Gevraagd: Geef voor E-FLITS de bijkomende eindejaarsverrichtingen.

JP 6 31/12/2015

@

0,00 0,00

JP 7 31/12/2015

@

0,00 0,00

GEWONE BEDRIJFSUITVOERING 2016

In het boekjaar 2016 registreert E-FLITS

�
�

€ 30.000 (excl. 21% BTW) aan kosten voor de aankopen van handelsgoederen
€ 45.000 (excl. 21% BTW) aan opbrengsten voor de verkoop van deze handelsgoederen

De bijbehorende betalingen gebeuren binnen het boekjaar via de bankrekening.

VERVROEGDE TERUGBETALING LENING

Omwille van de verbeterde financiële situatie beslist E-FLITS om op 30/11/2016 de lening volledig en vervroegd terug te betalen. E-FLITS betaalt het 
bedrag van de openstaande schuld, verminderd met het bedrag van de niet-verbruikte maar reeds betaalde interesten, terug aan DirectBank via de 
bankrekening  (RU/66 – 30/11/2016).

Gevraagd: Geef voor E-FLITS de journaalposten op datum van 30/11/2016. Respecteer hierbij de voorziene invulruimte voor bewijsstuk RU/66.

JP 8 30/11/2016

@

Bewijsstuk: RU/66 0,00 0,00

JP 9 30/11/2016

@

0,00 0,00

JP 10 30/11/2016

@

0,00 0,00

ANDERE TRANSACTIES 2016

Houd in de tabel in vraag 1B zeker rekening met de andere journaalposten welke in 2016 volgens de gegevens nog plaatsvinden, maar in de 
bovenstaande antwoordruimte niet excpliciet geboekt werden.



Oefening 1B

OEFENING 1 - DEEL B

Gevraagd: Bereken voor E-FLITS de evolutie van het banksaldo, op basis van de gegevens uit de 
volledige opgave van oefening 1.

Regels voor correct invullen:

Afname van het banksaldo: negatief bedrag invullen
Toename van het banksaldo: positief bedrag invullen
Nullen expliciet invullen, alle velden invullen

* BTW-afrekening: E-FLITS verrekent de reeds gefactureerde BTW met de fiscus binnen het 
boekjaar.  Een onderneming baseert de verrekening met de fiscus niet op basis van de effectief 
betaalde of ontvangen BTW.

BANKSALDO

2015 2016

Beginsaldo bankrekening 30.000,00 30.000,00

Geldstromen inclusief BTW vermelden (indien BTW van toepassing is)

Drukkerij De Letter

Mevrouw Peeters

Advocatenkantoor De Lietaer

DirectBank

Notaris Vrancken

Maxion

Eigenaars

Notaris Blijlevens

Aankopen handelsgoederen

Verkopen handelsgoederen

Geldstroom uit de BTW-afrekening met de fiscus

Verrekening BTW-administratie

Eindsaldo bankrekening 30.000,00 30.000,00



Oefening 1C

OEFENING 1 - DEEL C

Gevraagd: Vul voor E-FLITS de resultatenrekening en de balans voor de boekjaren 2015 en 2016 in voor alle gegevens uit 
oefening 1. Draag hierbij het resultaat steeds volledig over naar het volgende boekjaar. 

Regels voor correct invullen:

Toename van kosten en opbrengsten: vul een positief bedrag in.
Afname van kosten en opbrensgten: vul een negatief bedrag in.
Vul alle velden in, vul nullen expliciet in.

Opmerking: 

Indien je in deze tabel ergens een foutje maakt, zal je balans niet in evenwicht zijn. In dat geval kunnen heel wat velden 
toch correct zijn en kan je een goede score behalen op deze tabel zonder dat de balans in evenwicht is.

RESULTATENREKENING

2015 2016

OPBRENGSTEN

Verkopen van handelsgoederen

Geproduceerde vaste activa

KOSTEN

Aankopen van handelsgoederen

Diensten en diverse goederen: Notaris Blijlevens

Diensten en diverse goederen: Notaris Vrancken

Diensten en diverse goederen: Advocatenkantoor De Lietaer

Ontslagpremie

Afschrijvingen

Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (-)

Rentekost

Minderwaarden op de verkoop van vaste activa

Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente bedrijfskosten (-)

WINST/VERLIES (+/-) 0,00 0,00

RESULTAATVERWERKING

Winst/verlies van het boekjaar

Winst/verlies van vorige boekjaren

OVER TE DRAGEN RESULTAAT 0,00 0,00

BALANS

ACTIVA

Kosten van oprichting en kapitaalsverhoging, BW

Kosten bij uitgifte van leningen, BW

Herstructureringskosten, BW

Terrein, BW

Bank

Overlopende rekening

TOTAAL ACTIEF 0,00 0,00

PASSIVA

Geplaatst kapitaal

Wettelijke reserve

Overgedragen resultaat

Financiële schulden > 1 jaar

Handelsschulden < 1 jaar

Overlopende rekening

TOTAAL PASSIEF 0,00 0,00



Oefening 1C

OEFENING 1 - DEEL C

Gevraagd: Vul voor E-FLITS de resultatenrekening en de balans voor de boekjaren 2015 en 2016 in voor alle gegevens uit 
oefening 1. Draag hierbij het resultaat steeds volledig over naar het volgende boekjaar. 

Regels voor correct invullen:

Toename van kosten en opbrengsten: vul een positief bedrag in.
Afname van kosten en opbrensgten: vul een negatief bedrag in.
Vul alle velden in, vul nullen expliciet in.

Opmerking: 

Indien je in deze tabel ergens een foutje maakt, zal je balans niet in evenwicht zijn. In dat geval kunnen heel wat velden 
toch correct zijn en kan je een goede score behalen op deze tabel zonder dat de balans in evenwicht is.

RESULTATENREKENING

2015 2016

OPBRENGSTEN

Verkopen van handelsgoederen

Geproduceerde vaste activa

KOSTEN

Aankopen van handelsgoederen

Diensten en diverse goederen: Notaris Blijlevens

Diensten en diverse goederen: Notaris Vrancken

Diensten en diverse goederen: Advocatenkantoor De Lietaer

Ontslagpremie

Afschrijvingen

Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (-)

Rentekost

Minderwaarden op de verkoop van vaste activa

Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente bedrijfskosten (-)

WINST/VERLIES (+/-) 0,00 0,00

RESULTAATVERWERKING

Winst/verlies van het boekjaar

Winst/verlies van vorige boekjaren

OVER TE DRAGEN RESULTAAT 0,00 0,00

BALANS

ACTIVA

Kosten van oprichting en kapitaalsverhoging, BW

Kosten bij uitgifte van leningen, BW

Herstructureringskosten, BW

Terrein, BW

Bank

Overlopende rekening

TOTAAL ACTIEF 0,00 0,00

PASSIVA

Geplaatst kapitaal

Wettelijke reserve

Overgedragen resultaat

Financiële schulden > 1 jaar

Handelsschulden < 1 jaar

Overlopende rekening

TOTAAL PASSIEF 0,00 0,00



Oefening 2A

OEFENING 2 - DEEL A

E-FLITS ondertitelt en monteert anderstalige video-opnames op bestelling voor klanten.

Voor de bewerking van één video-opname van 50 minuten rekent E-FLITS € 500,00 (excl. 21% BTW) aan de klant aan.
Onderstaande klanten hebben ondertiteling en bewerking gevraagd van een reeks van video-opnames. In de tabel lees je af hoeveel opnames elke 
reeks bevat en hoeveel afgewerkte opnames van de reeks in elk boekjaar worden opgeleverd door E-FLITS. Ook lees je af op welke datum E-FLITS elke 
klant factureert voor de volledige reeks en op welke datum de klant de factuur betaalt via overschrijving.

31/12/20x1

Gevraagd: Geef de eventuele eindejaarsverrichting voor E-FLITS op 31/12/20x1 met betrekking tot het Opleidingscentrum OVA, indien van toepassing.

JP 1 31/12/20x1

@

Bewijsstuk: Eindejaarsverrichting - Opleidingscentrum AVO 0,00 0,00

31/12/20x1

Gevraagd: Geef de eindejaarsverrichting voor E-FLITS op 31/12/20x1 met betrekking tot het Cultureel Centrum Aalst, indien van toepassing.

JP 2 31/12/20x1

@

Bewijsstuk: Eindejaarsverrichting - Cultureel Centrum Aalst 0,00 0,00

31/12/20x1

Gevraagd: Geef de eindejaarsverrichting voor E-FLITS op 31/12/20x1 met betrekking tot Theater Plankenkoorts, indien van toepassing.

JP 3 31/12/20x1

@

Bewijsstuk: Eindejaarsverrichting - Theater Plankenkoorts 0,00 0,00

31/12/20x1

Gevraagd: Geef de eindejaarsverrichting voor E-FLITS op 31/12/20x1 met betrekking tot de regionale tv-zender Muizen, indien van toepassing.

JP 4 31/12/20x1

@

Bewijsstuk: Eindejaarsverrichting - Regionale tv-zender Muizen 0,00 0,00

DIENSTEN VAN TOLKEN

De reeks voor het Opleidingscentrum OVA is ingesproken in het IJslands, de reeks voor het Cultureel Centrum Aalst in het Bulgaars. Voor deze 
vertalingen maakt E-FLITS gebruik van de diensten van een zelfstandige tolk aan het tarief van 50 euro per uur (exclusief 21% BTW). Voor elke 
opname vindt het vertaalwerk door de tolken plaats in hetzelfde jaar als E-FLITS de betreffende opname verder afwerkt en oplevert. De 
aantallen in elk boekjaar kunnen bijgevolg afgelezen worden in bovenstaande tabel.

31/12/20x1

De tolk voor het IJslands is mevrouw van Daele. Zij rekent 3 uur per opname aan voor de vertaling van de reeks voor het Opleidingscentrum 
OVA. Zij stuurt vooraf haar factuur voor de hele reeks, welke E-FLITS betaalt via overschrijving (AF/178 – 30/04/20x1) + (RU/45 – 01/05/20x1).

Gevraagd: Geef de eindejaarsverrichting voor E-FLITS op 31/12/20x1 met betrekking tot de diensten van mevrouw van Daele, indien van toepassing.

JP 5 31/12/20x1

@

Bewijsstuk: Eindejaarsverrichting - Mevrouw van Daele 0,00 0,00

31/12/20x1

De heer Gysebaert is de tolk Bulgaars. Hij berekent zijn factuurbedrag op basis van 4 uur werk per opname uit de reeks voor het Cultureel 
Centrum Aalst. Hij stuurt zijn factuur bij het beëindigen van het volledige vertaalwerk (AF/66 - 28/02/20x2) + (RU/18 – 01/03/20x2).

Gevraagd: Geef de eindejaarsverrichting voor E-FLITS op 31/12/20x1 met betrekking tot de heer Gysebaert, indien van toepassing.

JP 6 31/12/20x1

@

Bewijsstuk: Eindejaarsverrichting - De heer Gysebaert 0,00 0,00



Oefening 2A

OEFENING 2 - DEEL A

E-FLITS ondertitelt en monteert anderstalige video-opnames op bestelling voor klanten.

Voor de bewerking van één video-opname van 50 minuten rekent E-FLITS € 500,00 (excl. 21% BTW) aan de klant aan.
Onderstaande klanten hebben ondertiteling en bewerking gevraagd van een reeks van video-opnames. In de tabel lees je af hoeveel opnames elke 
reeks bevat en hoeveel afgewerkte opnames van de reeks in elk boekjaar worden opgeleverd door E-FLITS. Ook lees je af op welke datum E-FLITS elke 
klant factureert voor de volledige reeks en op welke datum de klant de factuur betaalt via overschrijving.

31/12/20x1

Gevraagd: Geef de eventuele eindejaarsverrichting voor E-FLITS op 31/12/20x1 met betrekking tot het Opleidingscentrum OVA, indien van toepassing.

JP 1 31/12/20x1

@

Bewijsstuk: Eindejaarsverrichting - Opleidingscentrum AVO 0,00 0,00

31/12/20x1

Gevraagd: Geef de eindejaarsverrichting voor E-FLITS op 31/12/20x1 met betrekking tot het Cultureel Centrum Aalst, indien van toepassing.

JP 2 31/12/20x1

@

Bewijsstuk: Eindejaarsverrichting - Cultureel Centrum Aalst 0,00 0,00

31/12/20x1

Gevraagd: Geef de eindejaarsverrichting voor E-FLITS op 31/12/20x1 met betrekking tot Theater Plankenkoorts, indien van toepassing.

JP 3 31/12/20x1

@

Bewijsstuk: Eindejaarsverrichting - Theater Plankenkoorts 0,00 0,00

31/12/20x1

Gevraagd: Geef de eindejaarsverrichting voor E-FLITS op 31/12/20x1 met betrekking tot de regionale tv-zender Muizen, indien van toepassing.

JP 4 31/12/20x1

@

Bewijsstuk: Eindejaarsverrichting - Regionale tv-zender Muizen 0,00 0,00

DIENSTEN VAN TOLKEN

De reeks voor het Opleidingscentrum OVA is ingesproken in het IJslands, de reeks voor het Cultureel Centrum Aalst in het Bulgaars. Voor deze 
vertalingen maakt E-FLITS gebruik van de diensten van een zelfstandige tolk aan het tarief van 50 euro per uur (exclusief 21% BTW). Voor elke 
opname vindt het vertaalwerk door de tolken plaats in hetzelfde jaar als E-FLITS de betreffende opname verder afwerkt en oplevert. De 
aantallen in elk boekjaar kunnen bijgevolg afgelezen worden in bovenstaande tabel.

31/12/20x1

De tolk voor het IJslands is mevrouw van Daele. Zij rekent 3 uur per opname aan voor de vertaling van de reeks voor het Opleidingscentrum 
OVA. Zij stuurt vooraf haar factuur voor de hele reeks, welke E-FLITS betaalt via overschrijving (AF/178 – 30/04/20x1) + (RU/45 – 01/05/20x1).

Gevraagd: Geef de eindejaarsverrichting voor E-FLITS op 31/12/20x1 met betrekking tot de diensten van mevrouw van Daele, indien van toepassing.

JP 5 31/12/20x1

@

Bewijsstuk: Eindejaarsverrichting - Mevrouw van Daele 0,00 0,00

31/12/20x1

De heer Gysebaert is de tolk Bulgaars. Hij berekent zijn factuurbedrag op basis van 4 uur werk per opname uit de reeks voor het Cultureel 
Centrum Aalst. Hij stuurt zijn factuur bij het beëindigen van het volledige vertaalwerk (AF/66 - 28/02/20x2) + (RU/18 – 01/03/20x2).

Gevraagd: Geef de eindejaarsverrichting voor E-FLITS op 31/12/20x1 met betrekking tot de heer Gysebaert, indien van toepassing.

JP 6 31/12/20x1

@

Bewijsstuk: Eindejaarsverrichting - De heer Gysebaert 0,00 0,00



Oefening 2B

OEFENING 2 - DEEL B

Gevraagd: Bereken voor E-FLITS de evolutie van het banksaldo, op basis van de gegevens uit de 
volledige opgave van oefening 2. Start hierbij met een banksaldo van € 50.000,00 op 01/01/20x1.

Regels voor correct invullen:

Afname van het banksaldo: negatief bedrag invullen
Toename van het banksaldo: positief bedrag invullen
Nullen expliciet invullen, alle velden invullen

* BTW-afrekening: E-FLITS verrekent de reeds gefactureerde BTW met de fiscus binnen het 
boekjaar.  Een onderneming baseert de verrekening met de fiscus niet op basis van de effectief 
betaalde of ontvangen BTW.

BANKSALDO

20x1 20x2

Beginsaldo bankrekening 50.000,00 50.000,00

Geldstromen inclusief BTW vermelden (indien BTW van toepassing is)

Opleidingscentrum OVA

Cultureel Centrum Aalst

Theater Plankenkoorts

Regionale tv-zender Muizen

Mevrouw van Daele

De heer Gysebaert

Geldstroom uit de BTW-afrekening met de fiscus

Verrekening BTW-administratie

Eindsaldo bankrekening 50.000,00 50.000,00



Oefening 2C

OEFENING 2 - DEEL C

Gevraagd: Vul voor E-FLITS de resultatenrekening en de balans voor de boekjaren 20x1 en 20x2 in voor de gegevens uit 
oefening 2. Draag hierbij het resultaat steeds volledig over naar het volgende boekjaar. Houd rekening met de gegeven 
beginsituatie uit de kolom voor boekjaar 20x0.

Regels voor correct invullen:

Toename van kosten en opbrengsten: vul een positief bedrag in.
Afname van kosten en opbrensgten: vul een negatief bedrag in.

Selecteer een optie maximaal 1 keer.
Selecteer geen opties met enkel nulwaarden.
Vul voor een selecteerde optie alle velden in; vul in dat geval een eventuele nul voor een optie expliciet in.

RESULTATENREKENING

20x0 20x1 20x2

OPBRENGSTEN

KOSTEN

WINST/VERLIES (+/-) 0,00 0,00

RESULTAATVERWERKING

Winst/verlies van het boekjaar

Winst/verlies van vorige boekjaren

OVER TE DRAGEN RESULTAAT 0,00 0,00

BALANS

ACTIVA

Bank 50.000,00

TOTAAL ACTIEF 50.000,00 0,00 0,00

PASSIVA

Geplaatst kapitaal 45.000,00

Wettelijke reserve 4.500,00

Overgedragen resultaat 500,00

TOTAAL PASSIEF 50.000,00 0,00 0,00



Oefening 3A

OEFENING 3 - DEEL A

Opgelet: 

�
�
�

Oefeningen 1, 2 en 3 zijn onafhankelijk van elkaar op te lossen.
Alle bedragen in de volledige opgave van oefening 3 zijn exclusief 21% BTW gegeven.
Deze oefening is gebaseerd op oefening 2 van Opdracht 1. Hergebruik uw cijfermateriaal.

De aankoop bij Maxion

Op 15/12/2016 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 - 15/12/2016) + (RU/34 - 15/12/2016).

De verkoop aan Foto Future

Op 20/12/2016 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 05/01/2017. 
Bij levering op 21/12/2016 overhandigt de chauffeur van E-FLITS de factuur aan Foto Future (VF/2366 - 21/12/2016).

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 - 21/12/2016).

De klacht van Foto Future

Bij controle van de levering op 23/12/2016 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.

Omwille van de drukke eindejaarsperiode verzendt E-FLITS uitgaande creditnota UCN/02 pas op 02/01/2017 (UCN/02 – 02/01/2017). Op 
03/01/2017 ontvangt E-FLITS het verschuldigde bedrag van Foto Future via haar zichtrekening (RU/02 - 03/01/2017).

Gevraagd: Geef de eindejaarsverrichting voor E-FLITS en journaliseer ook bewijsstuk RU/02. 

JP 1 31/12/2016

@

0,00 0,00

JP 2 03/01/2017

@

Bewijsstuk: RU/02 0,00 0,00

De recuperatie bij Maxion

E-FLITS contacteert op haar beurt op 26/12/2016 leverancier Maxion en kan de defecte camera terugzenden. E-FLITS ontvangt de creditnota op 
04/01/2017 (ICN/01 - 04/01/2017) en leest daags nadien de terugbetaling af op de bankrekening (RU/03 - 05/01/2017).

Gevraagd: Geef de eindejaarsverrichting voor E-FLITS en journaliseer ook bewijsstuk RU/03. 

JP 3 31/12/2016

@

0,00 0,00

JP 4 05/01/2017

@

Bewijsstuk: RU/03 0,00 0,00
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JP 1 31/12/2016

@

0,00 0,00

JP 2 03/01/2017

@

Bewijsstuk: RU/02 0,00 0,00

De recuperatie bij Maxion

E-FLITS contacteert op haar beurt op 26/12/2016 leverancier Maxion en kan de defecte camera terugzenden. E-FLITS ontvangt de creditnota op 
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@
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@

Bewijsstuk: RU/03 0,00 0,00



Oefening 3B

OEFENING 3 - DEEL B

Gevraagd: Bepaal de impact van de handel in deze 6 camera's en 4 statieven op het resultaat van E-FLITS in 2016 en 2017.

Een stijging van het resultaat: positieve waarde
Een afname van het resultaat: negatieve waarde
Eventuele nullen expliciet invullen

Impact op het resultaat

De aankoop en creditnota 2016 2017

Resultaat volgend uit de aankoop van de handelsgoederen: AF/123, RU/34, ICN/01 en RU/03

Verkoop en creditnota 2016 2017

Resultaat uit de verkoop van de handelsgoederen:  VF/2366, KU/231, UCN/02 en RU/02

Totaal Totaal 2016 Totaal 2017

Totaal resultaat uit aankoop en doorverkoop van de handelsgoederen



Stellingen

STELLINGEN

Vraag 1

Ziekenhuizen zijn als onderneming zonder winstoogmerk vrijgesteld van boekhoudverplichtingen.

De stelling is correct

De stelling is niet correct

Vraag 2

De Belgische regelgeving aangaande de interne verslaggeving is gebaseerd op de Europese boekhoudrichtlijn.

De stelling is correct

De stelling is niet correct

Vraag 3

Voor de notariskosten die bij de oprichting worden gemaakt, is de enige toegelaten boekingswijze voor een onderneming die de IAS/IFRS regelgeving 
volgt, deze op te nemen bij de oprichtingskosten.

De stelling is correct

De stelling is niet correct

Vraag 4

De post van de voorraden is analoog uitgesplitst in de jaarrekening volgens het verkorte en volgens het volledige schema.

De stelling is correct

De stelling is niet correct

Vraag 5

De post van de voorraden is analoog uitgesplitst in de jaarrekening volgens het verkorte en volgens het microschema.

De stelling is correct

De stelling is niet correct

Vraag 6

Een groothandel met 53 werknemers (waarvan de helft part-timers), een omzet van € 7.200.000 en een balanstotaal van € 3.400.000, mag een 
jaarrekening volgens het verkorte schema neerleggen.

De stelling is correct

De stelling is niet correct

Vraag 7

Een tapijtfabrikant met 82 werknemers (waarvan de helft part-timers), een omzet van € 9.500.000 en een balanstotaal van € 3.400.000, mag een 
jaarrekening volgens het verkorte schema neerleggen.

De stelling is correct

De stelling is niet correct

Vraag 8

De kost van de verkochte goederen moet op zijn minst even groot zijn als het bedrag van aankopen.

De stelling is correct

De stelling is niet correct

Vraag 9

E-FLITS heeft sinds haar opstart een heel goede reputatie opgebouwd, maar dit wordt omwille van het principe van de ondernemingsentiteit niet 
weergegeven op de balans van E-FLITS.

De stelling is correct

De stelling is niet correct

Vraag 10

Doordat E-FLITS het consistentiebeginsel toepast, wordt een vergelijking met concurrenten over verschillende boekjaren makkelijker.

De stelling is correct

De stelling is niet correct

Vraag 11

E-FLITS stelt aan de boekhouder voor om de periodieke samenvatting van de hulpdagboeken elke vier maand te laten plaatsvinden. De boekhouder ziet 
hiertoe geen bezwaar, daar dit volledig in overeenstemming is met de regelgeving.

De stelling is correct

De stelling is niet correct

Vraag 12

Wanneer E-FLITS geld ontvangt naar aanleiding van een verkoop op internet, maar het goed en de factuur pas na 2 weken worden opgestuurd naar de 
koper, dan moet E-FLITS 2 weken wachten alvorens ze de ontvangst als een opbrengst mag boeken.

De stelling is correct

De stelling is niet correct
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