
FRA 2018 
OPDRACHT 3 -  IFRS 

Let op: 
strikte toepassing van de deadline voor inleveren opdracht. Zie slide werkcollege 1. 
 
Een snoepfabrikant hanteert volgend boekhoudkundig beleid: 

 De onderneming gebruikt IFRS als standaard en drukt de jaarrekening uit in euro. 

 Het fiscale jaar loopt gelijk met het boekjaar: van 1/1 tot en met 31/12.  

 Impairment tests en daaruit voortkomende waardewijzigingen van niet-financiële 
activa worden steeds uitgevoerd op de boekwaarde van 31/12 (na afschrijving). De 
afschrijvingen op de nieuwe boekwaarde lopen vanaf het jaar daarna. De extra 
waardeverminderingen en terugname van waardeverminderingen worden steeds via 
de resultatenrekening geboekt. 

 Impairment tests en waardewijzigingen van financiële activa worden steeds 
uitgevoerd zoals voorgeschreven in IAS 39. 

 De belastingvoet bedraagt 40%. De fiscus weigert na een ‘reversal of impairment 
loss’ de nieuwe boekwaarde en afschrijvingen op de nieuwe boekwaarde. De fiscus 
eist toepassing van de afschrijvingssystematiek van net vóór de reversal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bedrijf koopt op 15/01/2016 30 aandelen tegen een marktprijs van 20 euro per aandeel 

X. De registratie in de boekhouding gebeurt op 16/01/2016, de betaling gebeurt op 

25/01/2016. 10 aandelen worden aangehouden als ‘held for trading’, 10 aandelen worden 

aangehouden als ‘available for sale’, de andere aandelen als duurzame belegging (‘held-to-

maturity’). Op 15/01/2017 verkoopt het bedrijf de aandelen ‘held-for-trading’ voor een prijs 

van 25 euro per aandeel X. Op 15/12/2017 verkoopt het bedrijf de aandelen ‘available for 

sale’ voor een prijs van 25 euro per aandeel X. Prijsevolutie aandeel X: zie tabel hierboven. 

Datum Prijs (euro) aandeel X 

15/01/2016 20 

16/01/2016 21 

25/01/2016 18 

31/12/2016 19 

15/01/2017 21 

15/12/2017 23 

31/12/2017 22 

31/12/2018 20 



Op 01/01/2016 koopt het bedrijf een nieuwe 

verpakkingsmachine aan ter waarde van 60.000 euro. 

Deze machine wordt lineair afgeschreven over 6 jaar 

zonder restwaarde. Gebruikswaarden (er is geen 

netto-verkoopprijs): zie hiernaast. 

 

 

 

Gevraagd: 

1) Welke impact (euro) hebben de aandelen op de resultatenrekening per boekjaar 

opgesplitst in kosten en opbrengsten?  

Plaats de oplossing in tabblad IFRS 1. 

2) Welke impact (euro) heeft de machine op de resultatenrekening per boekjaar 

opgesplitst in kosten en opbrengsten?  

Plaats de oplossing in tabblad IFRS 2. 

 
Regels voor invullen: 

 Kosten worden met een minteken ingevoerd.  

 Bedragen worden ingevoerd in euro. 

 Bedragen die 0 zijn moet u niet invoeren. 
 
 
Succes. 

Jaar Gebruikswaarde 

(euro) 

2016 52.000 

2017 32.000 

2018 31.000 

2019 25.000 

2020 15.000 

2021   2.000 


