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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, 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. 



Journaal - Deel A

AFSCHRIJVINGEN VOOR DELEN A, B, C EN D.

E-FLITS hanteert volgende regels voor haar afschrijvingen:

�

�

�

�

�

Immateriële vaste activa: lineair over de maximaal toegelaten termijn.

Vastgoed: lineair over 20 jaar, met een restwaarde gelijk aan 25% van de aanschaffingswaarde. 

Machines, installaties en uitrusting: lineair over 5 jaar met een restwaarde van 10% van de aanschaffingswaarde, gezien de snelle 
technologische veroudering. Bij overname start de looptijd op de datum van overname.

Vaste activa in leasing: lineair over de (resterende) duur van het leasingcontract.

Andere geactiveerde kosten: lineair over de maximaal toegelaten termijn.

JOURNAAL - DEEL A - BABBELFLITS

BABBELFLITS - INLEIDING

E-FLITS ontwikkelt zelf technologie waarbij een opname automatisch voorzien wordt van ondertitels in een taal naar keuze uit een pakket van 10 
talen. E-FLITS geeft het project de naam BabbelFlits.

De technologie van BabbelFlits bestaat uit software en hardware welke met de videocamera bij opname verbonden worden. Bij de 
eindverwerking van een opname worden de automatisch gegeneerde ondertitels toch steeds nog nagekeken en eventueel verbeterd door een 
tolk.

De ontwikkeling van BabbelFlits bestaat uit het ontwerpen van de software, het assembleren van elektronica en het doorlopen van een 
uitgebreide testfase.

De ontwikkelingsfase neemt 7 maanden in beslag: E-FLITS start het project op 01/09/2014. De ontwikkelingsfase wordt op 31/03/2015 
beëindigd en BabbelFlits is operationeel op 01/04/2015.

ONTWIKKELING BABBELFLITS - KOSTEN IN 2014

In 2014 registreert E-FLITS volgende ontwikkelingskosten voor BabbelFlits: 

�

�

�

�

IT-consultant voor € 20.000,00 (excl. 21% BTW)

Elektronica-onderdelen: € 5.000,00 (excl. 21% BTW)

Werkuren eigen personeel: € 7.000,00 (geen BTW van toepassing)

Gebruik van videocamera Sungsam XL (* zie verder): van de gehele afschrijvingskost voor 2014 van de camera rekent E-FLITS 3 maanden 
toe aan de ontwikkeling van BabbelFlits.

E-FLITS betaalt de hieruit voortvloeiende geldstromen in 2014 via haar bankrekening.

ONTWIKKELING BABBELFLITS - KOSTEN IN 2015

In 2015 registreert E-FLITS volgende ontwikkelingskosten voor BabbelFlits: 

�

�

�

�

IT-consultant voor € 12.000,00 (excl. 21% BTW)

Elektronica-onderdelen: € €5.000,00 (excl. 21% BTW)

Werkuren eigen personeel: € 5.185,00 (geen BTW van toepassing)

Gebruik van videocamera Sungsam XL (* zie verder): van de gehele afschrijvingskost voor 2015 van de camera rekent E-FLITS 3 maanden 
toe aan de ontwikkeling van BabbelFlits.

E-FLITS betaalt de hieruit voortvloeiende geldstromen in 2015 via haar bankrekening.

ONTWIKKELING BABBELFLITS - FINANCIERING

Om de ontwikkeling van Babbelflits te kunnen financieren, leent E-FLITS een bedrag van € 60.000,00 bij Bank KBX op 01/10/2014 (RU/56 –
01/10/2014). 

De rentevoet bedraagt 4% en is jaarlijks achteraf verschuldigd. 
Ieder jaar op 30/09 wordt samen met de rentebetaling een bedrag van € 12.000,00 van de lening afgelost via een rechtstreekse overschrijving 
van de zichtrekening, de eerste keer vindt dit plaats op 30/09/2015 (RU/34 – 30/09/2015). 

Gevraagd: Geef de journaalpost op 01/01/2015 en journaliseer RU/34 voor E-FLITS.

JP 1 01/01/2015

@

0,00 0,00

JP 2 30/09/2015

@

Bewijsstuk: RU/34 0,00 0,00

DE CAMERA SUNGSAM XL

De camera Sungsam XL, waarvan sprake hierboven, wordt op 01/02/2014 ingebracht in de onderneming door de heer Smits, dit is één van de 
vennoten van E-FLITS. De waarde van de camera bedraagt € 8.000,00. 

Zoals wettelijk vereist word de inbreng door een notaris officieel geregistreerd (Not. Akte Blijlevens – 01/02/2014). De kosten van notaris 
Blijlevens bedragen € 270,00 (excl. 21% BTW) (AF/124 – 02/02/2014) + (RU/03 – 04/02/2014). 

De bediening van het toestel blijkt niet vanzelfsprekend, een technieker van Sungsam komt daarom het gebruik toelichten en stuurt achteraf een 
factuur voor 1 werkuur, dit is € 150,00 (excl. 21% BTW) (AF/125 – 05/02/2014) + (RU/04 – 06/02/2014). De camera wordt door E-FLITS voor 
verschillende doeleinden gebruikt, niet enkel voor het project BabbelFlits.

Voor alle kosten volgend uit de verwerving van de camera kiest E-FLITS voor directe activering.

Gevraagd: Journaliseer voor E-FLITS de bewijsstukken Not.Akte Blijlevens, AF/124 en AF/125. Geef ook de eindejaarsverrichtingen op 
31/12/2014 volgend uit deze paragraaf over de camera.

JP 3 01/02/2014

@

Bewijsstuk: Not. Akte Blijlevens 0,00 0,00

JP 4 02/02/2014

@

Bewijsstuk: AF/124 0,00 0,00

JP 5 05/02/2014

@

Bewijsstuk: AF/125 0,00 0,00

JP 6 31/12/2014

@

0,00 0,00

JP 7 31/12/2014

@

0,00 0,00

ONTWIKKELING BABBELFLITS - SPREIDEN VAN KOSTEN

E-FLITS beslist om alle gemaakte kosten tijdens de ontwikkeling van BabbelFlits zo goed mogelijk te spreiden in de tijd. 

Hiertoe activeert E-FLITS op 31/12/2014 en 31/03/2015 alle mogelijke kosten naar de gepaste rubrieken (Activering/Ontwikkeling BabbelFlits/A 
– 31/12/2014) + (Activering/Ontwikkeling BabbelFlits/B – 31/03/2015). Op 01/04/2015 voert E-FLITS de eerste opnames effectief uit volgens het 
proces BabbelFlits (Ingebruikname/BF – 01/04/2015).

Gevraagd: Journaliseer Activering/Ontwikkeling BabbelFlits/A, Activering/Ontwikkeling BabbelFlits/B, ingebruikname/BF alsook de 
eindejaarsverrichting op 31/12/2015 volgend uit deze 2 activeringen voor E-FLITS.

JP 8 31/12/2014

@

Bewijsstuk: Activering/Ontwikkeling Babbelflits/A 0,00 0,00

JP 9 31/03/2015

@

Bewijsstuk: Activering/Ontwikkeling Babbelflits/B 0,00 0,00

JP 10 01/04/2015

@

Bewijsstuk: Ingebruikname/BF 0,00 0,00

JP 11 31/12/2015

@

0,00 0,00
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De ontwikkeling van BabbelFlits bestaat uit het ontwerpen van de software, het assembleren van elektronica en het doorlopen van een 
uitgebreide testfase.

De ontwikkelingsfase neemt 7 maanden in beslag: E-FLITS start het project op 01/09/2014. De ontwikkelingsfase wordt op 31/03/2015 
beëindigd en BabbelFlits is operationeel op 01/04/2015.

ONTWIKKELING BABBELFLITS - KOSTEN IN 2014

In 2014 registreert E-FLITS volgende ontwikkelingskosten voor BabbelFlits: 

�

�

�

�

IT-consultant voor € 20.000,00 (excl. 21% BTW)

Elektronica-onderdelen: € 5.000,00 (excl. 21% BTW)

Werkuren eigen personeel: € 7.000,00 (geen BTW van toepassing)

Gebruik van videocamera Sungsam XL (* zie verder): van de gehele afschrijvingskost voor 2014 van de camera rekent E-FLITS 3 maanden 
toe aan de ontwikkeling van BabbelFlits.

E-FLITS betaalt de hieruit voortvloeiende geldstromen in 2014 via haar bankrekening.

ONTWIKKELING BABBELFLITS - KOSTEN IN 2015

In 2015 registreert E-FLITS volgende ontwikkelingskosten voor BabbelFlits: 

�

�

�

�

IT-consultant voor € 12.000,00 (excl. 21% BTW)

Elektronica-onderdelen: € €5.000,00 (excl. 21% BTW)

Werkuren eigen personeel: € 5.185,00 (geen BTW van toepassing)

Gebruik van videocamera Sungsam XL (* zie verder): van de gehele afschrijvingskost voor 2015 van de camera rekent E-FLITS 3 maanden 
toe aan de ontwikkeling van BabbelFlits.

E-FLITS betaalt de hieruit voortvloeiende geldstromen in 2015 via haar bankrekening.

ONTWIKKELING BABBELFLITS - FINANCIERING

Om de ontwikkeling van Babbelflits te kunnen financieren, leent E-FLITS een bedrag van € 60.000,00 bij Bank KBX op 01/10/2014 (RU/56 –
01/10/2014). 

De rentevoet bedraagt 4% en is jaarlijks achteraf verschuldigd. 
Ieder jaar op 30/09 wordt samen met de rentebetaling een bedrag van € 12.000,00 van de lening afgelost via een rechtstreekse overschrijving 
van de zichtrekening, de eerste keer vindt dit plaats op 30/09/2015 (RU/34 – 30/09/2015). 

Gevraagd: Geef de journaalpost op 01/01/2015 en journaliseer RU/34 voor E-FLITS.

JP 1 01/01/2015

@

0,00 0,00

JP 2 30/09/2015

@

Bewijsstuk: RU/34 0,00 0,00

DE CAMERA SUNGSAM XL

De camera Sungsam XL, waarvan sprake hierboven, wordt op 01/02/2014 ingebracht in de onderneming door de heer Smits, dit is één van de 
vennoten van E-FLITS. De waarde van de camera bedraagt € 8.000,00. 

Zoals wettelijk vereist word de inbreng door een notaris officieel geregistreerd (Not. Akte Blijlevens – 01/02/2014). De kosten van notaris 
Blijlevens bedragen € 270,00 (excl. 21% BTW) (AF/124 – 02/02/2014) + (RU/03 – 04/02/2014). 

De bediening van het toestel blijkt niet vanzelfsprekend, een technieker van Sungsam komt daarom het gebruik toelichten en stuurt achteraf een 
factuur voor 1 werkuur, dit is € 150,00 (excl. 21% BTW) (AF/125 – 05/02/2014) + (RU/04 – 06/02/2014). De camera wordt door E-FLITS voor 
verschillende doeleinden gebruikt, niet enkel voor het project BabbelFlits.

Voor alle kosten volgend uit de verwerving van de camera kiest E-FLITS voor directe activering.

Gevraagd: Journaliseer voor E-FLITS de bewijsstukken Not.Akte Blijlevens, AF/124 en AF/125. Geef ook de eindejaarsverrichtingen op 
31/12/2014 volgend uit deze paragraaf over de camera.

JP 3 01/02/2014

@

Bewijsstuk: Not. Akte Blijlevens 0,00 0,00

JP 4 02/02/2014

@

Bewijsstuk: AF/124 0,00 0,00

JP 5 05/02/2014

@

Bewijsstuk: AF/125 0,00 0,00

JP 6 31/12/2014

@

0,00 0,00

JP 7 31/12/2014

@

0,00 0,00

ONTWIKKELING BABBELFLITS - SPREIDEN VAN KOSTEN

E-FLITS beslist om alle gemaakte kosten tijdens de ontwikkeling van BabbelFlits zo goed mogelijk te spreiden in de tijd. 

Hiertoe activeert E-FLITS op 31/12/2014 en 31/03/2015 alle mogelijke kosten naar de gepaste rubrieken (Activering/Ontwikkeling BabbelFlits/A 
– 31/12/2014) + (Activering/Ontwikkeling BabbelFlits/B – 31/03/2015). Op 01/04/2015 voert E-FLITS de eerste opnames effectief uit volgens het 
proces BabbelFlits (Ingebruikname/BF – 01/04/2015).

Gevraagd: Journaliseer Activering/Ontwikkeling BabbelFlits/A, Activering/Ontwikkeling BabbelFlits/B, ingebruikname/BF alsook de 
eindejaarsverrichting op 31/12/2015 volgend uit deze 2 activeringen voor E-FLITS.

JP 8 31/12/2014

@

Bewijsstuk: Activering/Ontwikkeling Babbelflits/A 0,00 0,00

JP 9 31/03/2015

@

Bewijsstuk: Activering/Ontwikkeling Babbelflits/B 0,00 0,00

JP 10 01/04/2015

@

Bewijsstuk: Ingebruikname/BF 0,00 0,00

JP 11 31/12/2015

@

0,00 0,00



Journaal - Deel B

JOURNAAL - DEEL B - DE UITBREIDING

DE NIEUWE STUDIO

Project BabbelFlits blijkt erg succesvol. Op 01/10/2015 breidt E-FLITS uit en koopt ze een extra studioruimte aan via makelaar TopImmo voor € 
85.000,00 (geen BTW van toepassing) (AF/45 – 01/10/2015) + (Bankcheque/5678 – 01/10/2015) + (RU/35 – 02/10/2015). 

De registratierechten ten belope van € 7.500,00 (geen BTW van toepassing) op dit vastgoed worden aangerekend en betaald via notaris 
Vrancken. Notaris Vrancken stuurt hiervoor een factuur waarop E-FLITS zowel de registratierechten als het ereloon van de notaris van € 1.000,00 
(excl. 21% BTW) afleest (AF.Registratie/Vrancken – 01/10/2015) + (RU/36 – 02/10/2015). E-Flits activeert deze kosten op directe wijze.

Gevraagd: Journaliseer de bewijsstukken AF/45 en AF.Registratie/Vrancken  voor E-FLITS.

JP 1 01/10/2015

@

Bewijsstuk: AF/45 0,00 0,00

JP 2 01/10/2015

@

Bewijsstuk: AF.Registratie/Vrancken 0,00 0,00

DE CAMERA SUNGSAM - VERVOLG

Op 31/10/2015 laat een medewerker de camera Sungsam XL per ongeluk vallen, de manuele bediening is licht beschadigd. E-FLITS bepaalt de 
theoretische boekwaarde op 31/10/2015 (INV/10 – 31/10/2015) en vermindert deze vervolgens met 10% (INV/11 – 31/10/2015). Voor de 
volgende afschrijvingen wordt rekening gehouden met een vermoedelijke restwaarde gelijk aan 0.

Op 01/01/2017 verkoopt E-FLITS de camera aan een particulier (mevrouw Peeters) met een verlies van € 250,00 (VF/01 – 01/01/2017) + (RU/01 
– 02/01/2017). Bij de verkoop is 21% BTW van toepassing.

Gevraagd: Journaliseer de bewijsstukken INV/10, INV/11 en VF/01 voor E-FLITS.

JP 3 31/10/2015

@

Bewijsstuk: INV/10 0,00 0,00

JP 4 31/10/2015

@

Bewijsstuk: INV/11 0,00 0,00

JP 5 01/01/2017

@

Bewijsstuk: VF/01 0,00 0,00



Journaal - Deel B

JOURNAAL - DEEL B - DE UITBREIDING

DE NIEUWE STUDIO

Project BabbelFlits blijkt erg succesvol. Op 01/10/2015 breidt E-FLITS uit en koopt ze een extra studioruimte aan via makelaar TopImmo voor € 
85.000,00 (geen BTW van toepassing) (AF/45 – 01/10/2015) + (Bankcheque/5678 – 01/10/2015) + (RU/35 – 02/10/2015). 

De registratierechten ten belope van € 7.500,00 (geen BTW van toepassing) op dit vastgoed worden aangerekend en betaald via notaris 
Vrancken. Notaris Vrancken stuurt hiervoor een factuur waarop E-FLITS zowel de registratierechten als het ereloon van de notaris van € 1.000,00 
(excl. 21% BTW) afleest (AF.Registratie/Vrancken – 01/10/2015) + (RU/36 – 02/10/2015). E-Flits activeert deze kosten op directe wijze.

Gevraagd: Journaliseer de bewijsstukken AF/45 en AF.Registratie/Vrancken  voor E-FLITS.

JP 1 01/10/2015

@

Bewijsstuk: AF/45 0,00 0,00

JP 2 01/10/2015

@

Bewijsstuk: AF.Registratie/Vrancken 0,00 0,00

DE CAMERA SUNGSAM - VERVOLG

Op 31/10/2015 laat een medewerker de camera Sungsam XL per ongeluk vallen, de manuele bediening is licht beschadigd. E-FLITS bepaalt de 
theoretische boekwaarde op 31/10/2015 (INV/10 – 31/10/2015) en vermindert deze vervolgens met 10% (INV/11 – 31/10/2015). Voor de 
volgende afschrijvingen wordt rekening gehouden met een vermoedelijke restwaarde gelijk aan 0.

Op 01/01/2017 verkoopt E-FLITS de camera aan een particulier (mevrouw Peeters) met een verlies van € 250,00 (VF/01 – 01/01/2017) + (RU/01 
– 02/01/2017). Bij de verkoop is 21% BTW van toepassing.

Gevraagd: Journaliseer de bewijsstukken INV/10, INV/11 en VF/01 voor E-FLITS.

JP 3 31/10/2015

@

Bewijsstuk: INV/10 0,00 0,00

JP 4 31/10/2015

@

Bewijsstuk: INV/11 0,00 0,00

JP 5 01/01/2017

@

Bewijsstuk: VF/01 0,00 0,00



Journaal - Deel C

JOURNAAL - DEEL C - DE OVERNAME VAN TILETE

DE OVERNAME - INLEIDING

In het kader van de uitbreiding neemt E-FLITS het vertaalbureau TiLete op 01/11/2015 over. 

TiLete beschikt over:

�

�

�

�

�

�

�

10 tolken, met een gezamenlijke kennis van 15 talen. 

Een eeuwig durende licentie op online vertaalsoftware Quod met een gebruikswaarde van € 8.000,00.

3 microfoons SoundFlip met een gebruikswaarde van € 500,00 per stuk.

9 elektrische fietsen voor het personeel met een gezamenlijke gebruikswaarde van € 9.000,00 in operationele leasing bij TopLeasing. E-
FLITS zet het leasingcontract nog 4 jaar voort en betaalt jaarlijks vooraf in het totaal € 1.500,00 (BTW buiten beschouwing) voor de 9 
fietsen. De eerste keer is dit op 02/11/2015 (AF/46 – 02/11/2015) + (RU/37 – 03/11/2015).

1 bedrijfsvoertuig met een gebruikswaarde van € 12.000,00 in financiële leasing bij LeasePlus (leasingtabel: zie verder). E-FLITS zet het 
leasingcontract nog 2 jaar voort en betaalt jaarlijks achteraf € 6.738,81 (BTW buiten beschouwing) en dit rechtstreeks via de
bankrekening. De eerste keer is dit op 31/10/2016 (RU/91 – 31/10/2016).

Een huurcontract bij ParkWay voor een garagebox voor het bedrijfsvoertuig. De garagebox heeft een marktwaarde van € 50.000,00. De 
huur bedraagt € 600,00 (excl. 21% BTW) per jaar, vooraf verschuldigd op 02/11. TiLete heeft een lange termijn waarborg van € 400,00 
betaald aan ParkWay. E-FLITS zet het huurcontract bij ParkWay voort (AF/47 – 02/11/2015) + (RU/38 – 04/11/2015) en neemt de 
waarborg van TiLete over bij overname.

Openstaande schuld aan catering De Sandwich voor € 1.000,00. E-FLITS betaalt de schuld op 01/12/2015 via overschrijving (RU/40 –
01/12/2015).

De overgenomen elementen worden door E-FLITS ingeboekt tegen gebruikswaarde (Overname-akte/TiLete – 01/11/2015). Omwille van de 
onmiddellijke inzetbaarheid van de tolken is E-FLITS bereid om € 3.000,00 meer te betalen dan de theoretische overnameprijs. 

DE OVERNAME-AKTE

E-FLITS betaalt TiLete via bankcheque (Bankcheque/5688 – 01/11/2015) + (RU/39 –10/11/2015). Laat BTW op de overnameprijs buiten 
beschouwing.

Gevraagd: Journaliseer Overname-akte/TiLete voor E-FLITS.

JP 1 01/11/2015

@

Bewijsstuk: Overname-akte/Tilete 0,00 0,00

DE TOLKEN

Gevraagd: Geef de eindejaarsverrichting op 31/12/2015 volgend uit de meerprijs voor de onmiddellijke inzetbaarheid van de tolken voor E-
FLITS.

JP 2 31/12/2015

@

0,00 0,00

DE LICENTIE VOOR HET GEBRUIK VAN QUOD

Blijkbaar bevat de vertaalsoftware Quod geen moderne technologische termen, waardoor E-FLITS een waardevermindering van 10% boekt op 
de licentie op 31/12/2015 (INV/23 – 31/12/2015). 

In 2016 breidt de woordenschat van Quod gevoelig uit, waardoor E-FLITS de gebruikswaarde op het einde van het boekjaar 2016 inschat op 
120% van de aanschaffingswaarde. E-FLITS past de boekwaarde opwaarts aan (INV/34 – 31/12/2016) op een fiscaal gunstige wijze.

Gevraagd: Journaliseer voor E-FLITS het bewijsstuk INV/34.

JP 3 31/12/2016

@

Bewijsstuk: INV/34 0,00 0,00

DE MICROFOONS SOUNDFLIP

De microfoons SoundFlip beschikken over meer technische snufjes dan initieel gedacht en kunnen hierdoor nuttiger ingezet worden. Daarom 
trekt E-FLITS op 31/12/2015 na de normale afschrijving (INV/24 – 31/12/2015) de boekwaarde met 20% op via een herwaardering (INV/25 –
31/12/2015). De restwaarde van het extra nut op het einde van de afschrijvingstermijn is 10%.

Op 01/01/2017 verkoopt E-FLITS 1 van de 3 microfoons SoundFlip aan een particulier (de heer Janssen) met € 50,00 winst (INV/01 –
01/01/2017) + (VF/01 – 01/01/2017) + (RU/02 – 05/01/2017). Er is 21% BTW van toepassing op de verkoop. Bij de verwerking van INV/01 boekt 
E-FLITS het reeds afgeschreven deel van de herwaardering over naar de beschikbare reserve.

Gevraagd: Journaliseer voor E-FLITS de bewijsstukken INV/25, INV/01 en VF/01.

JP 4 31/12/2015

@

Bewijsstuk: INV/25 0,00 0,00

JP 5 01/01/2017

@

Bewijsstuk: INV/01 0,00 0,00

JP 6 01/01/2017

@

Bewijsstuk: VF/01 0,00 0,00

TOPLEASING - DE FIETSEN

Gevraagd: Geef voor E-FLITS de eindejaarsverrichting op 31/12/2015 met betrekking tot de fietsen.

JP 7 31/12/2015

@

Bewijsstuk: Eindejaarsverrichting TopLeasing 0,00 0,00

LEASEPLUS - HET BEDRIJFSVOERTUIG

E-FLITS zet de lopende leasingtabel verder:

Gevraagd: Geef voor E-FLITS de eindejaarsverrichting(en) op 31/12/2015 met betrekking tot het bedrijfsvoertuig.

JP 8 31/12/2015

@

0,00 0,00

JP 9 31/12/2015

@

0,00 0,00

JP 10 31/12/2015

@

0,00 0,00

PARKWAY

Gevraagd: Geef voor E-FLITS de eindejaarsverrichting op 31/12/2015 met betrekking tot ParkWay.

JP 11 31/12/2015

@

Bewijsstuk: Eindejaarsverrichting ParkWay 0,00 0,00



Journaal - Deel C

JOURNAAL - DEEL C - DE OVERNAME VAN TILETE

DE OVERNAME - INLEIDING

In het kader van de uitbreiding neemt E-FLITS het vertaalbureau TiLete op 01/11/2015 over. 

TiLete beschikt over:

�

�

�

�

�

�

�

10 tolken, met een gezamenlijke kennis van 15 talen. 

Een eeuwig durende licentie op online vertaalsoftware Quod met een gebruikswaarde van € 8.000,00.

3 microfoons SoundFlip met een gebruikswaarde van € 500,00 per stuk.

9 elektrische fietsen voor het personeel met een gezamenlijke gebruikswaarde van € 9.000,00 in operationele leasing bij TopLeasing. E-
FLITS zet het leasingcontract nog 4 jaar voort en betaalt jaarlijks vooraf in het totaal € 1.500,00 (BTW buiten beschouwing) voor de 9 
fietsen. De eerste keer is dit op 02/11/2015 (AF/46 – 02/11/2015) + (RU/37 – 03/11/2015).

1 bedrijfsvoertuig met een gebruikswaarde van € 12.000,00 in financiële leasing bij LeasePlus (leasingtabel: zie verder). E-FLITS zet het 
leasingcontract nog 2 jaar voort en betaalt jaarlijks achteraf € 6.738,81 (BTW buiten beschouwing) en dit rechtstreeks via de
bankrekening. De eerste keer is dit op 31/10/2016 (RU/91 – 31/10/2016).

Een huurcontract bij ParkWay voor een garagebox voor het bedrijfsvoertuig. De garagebox heeft een marktwaarde van € 50.000,00. De 
huur bedraagt € 600,00 (excl. 21% BTW) per jaar, vooraf verschuldigd op 02/11. TiLete heeft een lange termijn waarborg van € 400,00 
betaald aan ParkWay. E-FLITS zet het huurcontract bij ParkWay voort (AF/47 – 02/11/2015) + (RU/38 – 04/11/2015) en neemt de 
waarborg van TiLete over bij overname.

Openstaande schuld aan catering De Sandwich voor € 1.000,00. E-FLITS betaalt de schuld op 01/12/2015 via overschrijving (RU/40 –
01/12/2015).

De overgenomen elementen worden door E-FLITS ingeboekt tegen gebruikswaarde (Overname-akte/TiLete – 01/11/2015). Omwille van de 
onmiddellijke inzetbaarheid van de tolken is E-FLITS bereid om € 3.000,00 meer te betalen dan de theoretische overnameprijs. 

DE OVERNAME-AKTE

E-FLITS betaalt TiLete via bankcheque (Bankcheque/5688 – 01/11/2015) + (RU/39 –10/11/2015). Laat BTW op de overnameprijs buiten 
beschouwing.

Gevraagd: Journaliseer Overname-akte/TiLete voor E-FLITS.

JP 1 01/11/2015

@

Bewijsstuk: Overname-akte/Tilete 0,00 0,00

DE TOLKEN

Gevraagd: Geef de eindejaarsverrichting op 31/12/2015 volgend uit de meerprijs voor de onmiddellijke inzetbaarheid van de tolken voor E-
FLITS.

JP 2 31/12/2015

@

0,00 0,00

DE LICENTIE VOOR HET GEBRUIK VAN QUOD

Blijkbaar bevat de vertaalsoftware Quod geen moderne technologische termen, waardoor E-FLITS een waardevermindering van 10% boekt op 
de licentie op 31/12/2015 (INV/23 – 31/12/2015). 

In 2016 breidt de woordenschat van Quod gevoelig uit, waardoor E-FLITS de gebruikswaarde op het einde van het boekjaar 2016 inschat op 
120% van de aanschaffingswaarde. E-FLITS past de boekwaarde opwaarts aan (INV/34 – 31/12/2016) op een fiscaal gunstige wijze.

Gevraagd: Journaliseer voor E-FLITS het bewijsstuk INV/34.

JP 3 31/12/2016

@

Bewijsstuk: INV/34 0,00 0,00

DE MICROFOONS SOUNDFLIP

De microfoons SoundFlip beschikken over meer technische snufjes dan initieel gedacht en kunnen hierdoor nuttiger ingezet worden. Daarom 
trekt E-FLITS op 31/12/2015 na de normale afschrijving (INV/24 – 31/12/2015) de boekwaarde met 20% op via een herwaardering (INV/25 –
31/12/2015). De restwaarde van het extra nut op het einde van de afschrijvingstermijn is 10%.

Op 01/01/2017 verkoopt E-FLITS 1 van de 3 microfoons SoundFlip aan een particulier (de heer Janssen) met € 50,00 winst (INV/01 –
01/01/2017) + (VF/01 – 01/01/2017) + (RU/02 – 05/01/2017). Er is 21% BTW van toepassing op de verkoop. Bij de verwerking van INV/01 boekt 
E-FLITS het reeds afgeschreven deel van de herwaardering over naar de beschikbare reserve.

Gevraagd: Journaliseer voor E-FLITS de bewijsstukken INV/25, INV/01 en VF/01.

JP 4 31/12/2015

@

Bewijsstuk: INV/25 0,00 0,00

JP 5 01/01/2017

@

Bewijsstuk: INV/01 0,00 0,00

JP 6 01/01/2017

@

Bewijsstuk: VF/01 0,00 0,00

TOPLEASING - DE FIETSEN

Gevraagd: Geef voor E-FLITS de eindejaarsverrichting op 31/12/2015 met betrekking tot de fietsen.

JP 7 31/12/2015

@

Bewijsstuk: Eindejaarsverrichting TopLeasing 0,00 0,00

LEASEPLUS - HET BEDRIJFSVOERTUIG

E-FLITS zet de lopende leasingtabel verder:

Gevraagd: Geef voor E-FLITS de eindejaarsverrichting(en) op 31/12/2015 met betrekking tot het bedrijfsvoertuig.

JP 8 31/12/2015

@

0,00 0,00

JP 9 31/12/2015

@

0,00 0,00

JP 10 31/12/2015

@

0,00 0,00

PARKWAY

Gevraagd: Geef voor E-FLITS de eindejaarsverrichting op 31/12/2015 met betrekking tot ParkWay.

JP 11 31/12/2015

@

Bewijsstuk: Eindejaarsverrichting ParkWay 0,00 0,00



Journaal - Deel C

JOURNAAL - DEEL C - DE OVERNAME VAN TILETE

DE OVERNAME - INLEIDING

In het kader van de uitbreiding neemt E-FLITS het vertaalbureau TiLete op 01/11/2015 over. 

TiLete beschikt over:

�

�

�

�

�

�

�

10 tolken, met een gezamenlijke kennis van 15 talen. 

Een eeuwig durende licentie op online vertaalsoftware Quod met een gebruikswaarde van € 8.000,00.

3 microfoons SoundFlip met een gebruikswaarde van € 500,00 per stuk.

9 elektrische fietsen voor het personeel met een gezamenlijke gebruikswaarde van € 9.000,00 in operationele leasing bij TopLeasing. E-
FLITS zet het leasingcontract nog 4 jaar voort en betaalt jaarlijks vooraf in het totaal € 1.500,00 (BTW buiten beschouwing) voor de 9 
fietsen. De eerste keer is dit op 02/11/2015 (AF/46 – 02/11/2015) + (RU/37 – 03/11/2015).

1 bedrijfsvoertuig met een gebruikswaarde van € 12.000,00 in financiële leasing bij LeasePlus (leasingtabel: zie verder). E-FLITS zet het 
leasingcontract nog 2 jaar voort en betaalt jaarlijks achteraf € 6.738,81 (BTW buiten beschouwing) en dit rechtstreeks via de
bankrekening. De eerste keer is dit op 31/10/2016 (RU/91 – 31/10/2016).

Een huurcontract bij ParkWay voor een garagebox voor het bedrijfsvoertuig. De garagebox heeft een marktwaarde van € 50.000,00. De 
huur bedraagt € 600,00 (excl. 21% BTW) per jaar, vooraf verschuldigd op 02/11. TiLete heeft een lange termijn waarborg van € 400,00 
betaald aan ParkWay. E-FLITS zet het huurcontract bij ParkWay voort (AF/47 – 02/11/2015) + (RU/38 – 04/11/2015) en neemt de 
waarborg van TiLete over bij overname.

Openstaande schuld aan catering De Sandwich voor € 1.000,00. E-FLITS betaalt de schuld op 01/12/2015 via overschrijving (RU/40 –
01/12/2015).

De overgenomen elementen worden door E-FLITS ingeboekt tegen gebruikswaarde (Overname-akte/TiLete – 01/11/2015). Omwille van de 
onmiddellijke inzetbaarheid van de tolken is E-FLITS bereid om € 3.000,00 meer te betalen dan de theoretische overnameprijs. 

DE OVERNAME-AKTE

E-FLITS betaalt TiLete via bankcheque (Bankcheque/5688 – 01/11/2015) + (RU/39 –10/11/2015). Laat BTW op de overnameprijs buiten 
beschouwing.

Gevraagd: Journaliseer Overname-akte/TiLete voor E-FLITS.

JP 1 01/11/2015

@

Bewijsstuk: Overname-akte/Tilete 0,00 0,00

DE TOLKEN

Gevraagd: Geef de eindejaarsverrichting op 31/12/2015 volgend uit de meerprijs voor de onmiddellijke inzetbaarheid van de tolken voor E-
FLITS.

JP 2 31/12/2015

@

0,00 0,00

DE LICENTIE VOOR HET GEBRUIK VAN QUOD

Blijkbaar bevat de vertaalsoftware Quod geen moderne technologische termen, waardoor E-FLITS een waardevermindering van 10% boekt op 
de licentie op 31/12/2015 (INV/23 – 31/12/2015). 

In 2016 breidt de woordenschat van Quod gevoelig uit, waardoor E-FLITS de gebruikswaarde op het einde van het boekjaar 2016 inschat op 
120% van de aanschaffingswaarde. E-FLITS past de boekwaarde opwaarts aan (INV/34 – 31/12/2016) op een fiscaal gunstige wijze.

Gevraagd: Journaliseer voor E-FLITS het bewijsstuk INV/34.

JP 3 31/12/2016

@

Bewijsstuk: INV/34 0,00 0,00

DE MICROFOONS SOUNDFLIP

De microfoons SoundFlip beschikken over meer technische snufjes dan initieel gedacht en kunnen hierdoor nuttiger ingezet worden. Daarom 
trekt E-FLITS op 31/12/2015 na de normale afschrijving (INV/24 – 31/12/2015) de boekwaarde met 20% op via een herwaardering (INV/25 –
31/12/2015). De restwaarde van het extra nut op het einde van de afschrijvingstermijn is 10%.

Op 01/01/2017 verkoopt E-FLITS 1 van de 3 microfoons SoundFlip aan een particulier (de heer Janssen) met € 50,00 winst (INV/01 –
01/01/2017) + (VF/01 – 01/01/2017) + (RU/02 – 05/01/2017). Er is 21% BTW van toepassing op de verkoop. Bij de verwerking van INV/01 boekt 
E-FLITS het reeds afgeschreven deel van de herwaardering over naar de beschikbare reserve.

Gevraagd: Journaliseer voor E-FLITS de bewijsstukken INV/25, INV/01 en VF/01.

JP 4 31/12/2015

@

Bewijsstuk: INV/25 0,00 0,00

JP 5 01/01/2017

@

Bewijsstuk: INV/01 0,00 0,00

JP 6 01/01/2017

@

Bewijsstuk: VF/01 0,00 0,00

TOPLEASING - DE FIETSEN

Gevraagd: Geef voor E-FLITS de eindejaarsverrichting op 31/12/2015 met betrekking tot de fietsen.

JP 7 31/12/2015

@

Bewijsstuk: Eindejaarsverrichting TopLeasing 0,00 0,00

LEASEPLUS - HET BEDRIJFSVOERTUIG

E-FLITS zet de lopende leasingtabel verder:

Gevraagd: Geef voor E-FLITS de eindejaarsverrichting(en) op 31/12/2015 met betrekking tot het bedrijfsvoertuig.

JP 8 31/12/2015

@

0,00 0,00

JP 9 31/12/2015

@

0,00 0,00

JP 10 31/12/2015

@

0,00 0,00

PARKWAY

Gevraagd: Geef voor E-FLITS de eindejaarsverrichting op 31/12/2015 met betrekking tot ParkWay.

JP 11 31/12/2015

@

Bewijsstuk: Eindejaarsverrichting ParkWay 0,00 0,00



Journaal - Deel D

JOURNAAL - DEEL D - KERNACTIVITEITEN

E-FLITS ondertitelt en monteert anderstalige video-opnames op bestelling voor klanten. Ze maakt hierbij gebruik van diensten van tolken.

E-FLITS rekent in het totaal aan haar klanten ieder boekjaar € 50.000,00 (excl. 21% BTW) aan.
Aan de tolken is E-FLITS ieder boekjaar € 15.000,00 (excl. 21% BTW) verschuldigd.

De facturen worden ieder boekjaar via de zichtrekening voldaan.

Gevraagd: Houd in de tabellen Geldstromen en Resultaat en balans rekening met de bedragen van deze kernactiviteit.



Geldstromen

GELDSTROMEN

Gevraagd: Bereken voor E-FLITS de evolutie van het banksaldo voor de jaren 2014 tot en met 2017, op basis van alle gegevens uit de 
volledige opgave van Journaal delen A, B, C en D. Start hierbij met een banksaldo van € 50.000,00 op 01/01/2014.

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

2014 2015 2016 2017

Beginsaldo bankrekening 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Geldstromen inclusief BTW vermelden (indien BTW van toepassing is)

IT-Consultant

Aankoop elektronica-onderdelen

Werkuren personeel

Bank KBX

De heer Smits

Notaris Blijlevens

Technieker Sungsam

Mevrouw Peeters

TopImmo

Notaris Vrancken

TiLete

De heer Janssen

TopLeasing

LeasePlus

ParkWay

De Sandwich

Opleveren van opnames

Diensten van tolken

Geldstroom uit de BTW-afrekening met de fiscus

Terug te vorderen BTW

Verschuldigde BTW

Eindsaldo bankrekening 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00



Resultaat en balans

RESULTAAT EN BALANS

Gevraagd: Vul voor E-FLITS de resultatenrekening en de balans voor de boekjaren 2014 tot en met 2017 in voor alle gegevens uit de volledige opgave van delen A, B, C en 
D. Draag hierbij het resultaat steeds volledig over naar het volgende boekjaar. Houd rekening met de gegeven beginsituatie uit de kolom voor boekjaar 2013.

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 specifieke overlopende rekening maximaal 1 keer.
Selecteer geen nodeloze overlopende rekeningen.

Vul voor de lijnen met vooraf ingevulde opties alle blauwe velden in, vul ook eventuele nullen expliciet in.

RESULTATENREKENING

2013 2014 2015 2016 2017

OPBRENGSTEN

Opleveren opnames

Geproduceerde vaste activa

Terugname afschrijvingen en waardeverminderingen

Gerealiseerde meerwaarden VA

KOSTEN

Aankoop elektronica

Diensten tolken

Diensten IT-consultants

Diensten notaris Blijlevens

Diensten notaris Vrancken

Diensten technicus Sungsam

Huur garagebox

Kosten voor fietsen

Personeelskost

Afschrijvingen op licentie Quod

Afschrijvingen op studio

Afschrijvingen op camera Sungsam

Afschijvingen op ontwikkelingskosten Babbelflits

Afschrijvingen op kosten van oprichting en kapitaalsverhoging

Afschrijvingen op goodwill

Afschrijvingen op fietsen

Afschrijvingen op garagebox

Afschrijvingen op bedrijfsvoertuig

Afschrijvingen op microfoons SoundFlip

Waardeverminderingen

Rente LeasePlus

Rente KBX

Geactiveerde intercalaire interest

Gerealiseerde minderwaarden bij verkoop VA

WINST/VERLIES VAN HET BOEKJAAR 0,00 0,00 0,00 0,00

BALANS

31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017

ACTIVA

Kosten van oprichting en kapitaalsverhoging, BW

Kosten van onderzoek en ontwikkeling, BW

Licentie Quod, BW

Goodwill, BW

Studio, BW

Garagebox, BW

Camera Sungsam, BW

Microfoons SoundFlip, BW

Fietsen, BW

Bedrijfsvoertuig, BW

Vaste activa in aanbouw, BW

Waarborg

Bank 50.000,00

TOTAAL ACTIEF 0,00 0,00 0,00 0,00

PASSIVA

Geplaatst kapitaal 40.000,00

Herwaarderingsmeerwaarden

Wettelijke reserve 5.000,00

Beschikbare reserve

Overgedragen resultaat 5.000,00

Schulden leasing > 1 jaar

Schulden leasing < 1 jaar

Schulden KBX > 1 jaar

Schulden KBX < 1 jaar

Waarborg

TOTAAL PASSIEF 0,00 0,00 0,00 0,00



Resultaat en balans

RESULTAAT EN BALANS

Gevraagd: Vul voor E-FLITS de resultatenrekening en de balans voor de boekjaren 2014 tot en met 2017 in voor alle gegevens uit de volledige opgave van delen A, B, C en 
D. Draag hierbij het resultaat steeds volledig over naar het volgende boekjaar. Houd rekening met de gegeven beginsituatie uit de kolom voor boekjaar 2013.

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 specifieke overlopende rekening maximaal 1 keer.
Selecteer geen nodeloze overlopende rekeningen.

Vul voor de lijnen met vooraf ingevulde opties alle blauwe velden in, vul ook eventuele nullen expliciet in.

RESULTATENREKENING

2013 2014 2015 2016 2017

OPBRENGSTEN

Opleveren opnames

Geproduceerde vaste activa

Terugname afschrijvingen en waardeverminderingen

Gerealiseerde meerwaarden VA

KOSTEN

Aankoop elektronica

Diensten tolken

Diensten IT-consultants

Diensten notaris Blijlevens

Diensten notaris Vrancken

Diensten technicus Sungsam

Huur garagebox

Kosten voor fietsen

Personeelskost

Afschrijvingen op licentie Quod

Afschrijvingen op studio

Afschrijvingen op camera Sungsam

Afschijvingen op ontwikkelingskosten Babbelflits

Afschrijvingen op kosten van oprichting en kapitaalsverhoging

Afschrijvingen op goodwill

Afschrijvingen op fietsen

Afschrijvingen op garagebox

Afschrijvingen op bedrijfsvoertuig

Afschrijvingen op microfoons SoundFlip

Waardeverminderingen

Rente LeasePlus

Rente KBX

Geactiveerde intercalaire interest

Gerealiseerde minderwaarden bij verkoop VA

WINST/VERLIES VAN HET BOEKJAAR 0,00 0,00 0,00 0,00

BALANS

31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017

ACTIVA

Kosten van oprichting en kapitaalsverhoging, BW

Kosten van onderzoek en ontwikkeling, BW

Licentie Quod, BW

Goodwill, BW

Studio, BW

Garagebox, BW

Camera Sungsam, BW

Microfoons SoundFlip, BW

Fietsen, BW

Bedrijfsvoertuig, BW

Vaste activa in aanbouw, BW

Waarborg

Bank 50.000,00

TOTAAL ACTIEF 0,00 0,00 0,00 0,00

PASSIVA

Geplaatst kapitaal 40.000,00

Herwaarderingsmeerwaarden

Wettelijke reserve 5.000,00

Beschikbare reserve

Overgedragen resultaat 5.000,00

Schulden leasing > 1 jaar

Schulden leasing < 1 jaar

Schulden KBX > 1 jaar

Schulden KBX < 1 jaar

Waarborg

TOTAAL PASSIEF 0,00 0,00 0,00 0,00


