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Instructies

BELANGRIJK !!

LOS DE 5 VRAGEN ONAFHANKELIJK VAN ELKAAR OP.

Cijfermateriaal van één vraag heeft geen invloed op een andere vraag!!

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. 



Vraag 1 - JP

VRAAG 1 - JP

De aankoop en verkoop van camera's

E-FLITS heeft op 01/01/20x1 50 camera’s van het type FXL met een inventariswaarde van € 2.000,00 per camera in voorraad. E-FLITS gebruikt
consistent de voorraadwaardering “LIFO periodiek”.

De volgende aankopen van camera’s worden verricht:
a.
b.
c.

01/02/20x1: aankoop van 40 camera’s aan € 2.200,00 per camera (AF/1)
03/04/20x1: aankoop van 50 camera’s aan € 2.500,00 per camera (AF/2)
07/07/20x1: aankoop van 35 camera’s aan € 3.000,00 per camera (AF/3)

De verkopen verlopen als volgt:
a.
b.
c.

14/02/20x1: verkoop van 80 camera’s aan € 3.200,00 per camera (VF/1)
21/06/20x1: verkoop van 40 camera’s aan € 3.200,00 per camera (VF/2)
04/12/20x1: verkoop van 35 camera’s aan € 3.200,00 per camera (VF/3). 

Bovenstaande bedragen zijn exclusief 21% BTW gegeven. Laat enkel op VF/3 BTW buiten beschouwing.

Facturen AF/1, AF/2, AF/3, VF/1

AF/1, AF/2, AF/3 en VF/1 worden binnen 3 maanden na facturatie betaald via de bankrekening. 

Verkoopfactuur VF/2

Factuur VF/2 betreft een verkoop aan groothandel Foto Peeters. Op 15/07/20x1 ontvangt E-FLITS het bericht van het dreigende faillissement van 
Foto Peeters (Brief curator/5689 – 15/07/20x1). E-FLITS schat in dat ze nog slechts 55% van de vordering zal kunnen innen (INV/12 –
15/07/20x1). Op 10/08/20x1 wordt Foto Peeters effectief failliet verklaard. Via een aangetekende brief ontvangt E-FLITS van de curator een 
afrekening. Op haar bankrekening leest E-FLITS het ontvangen bedrag van € 84.700,00 af (Aangetekende brief/5690 – 15/08/20x1) + (RU/99 –
15/08/20x1).

Gevraagd: Journaliseer Aangetekende brief/5690

JP 1 15/08/20x1

@

Bewijsstuk: Aangetekende brief/5690 0,00 0,00

Verkoopfactuur VF/3

VF/3 betreft een verkoop aan de Britse klant SnapShot. Als commerciële gunst wordt de factuur opgemaakt in pond en deze bedraagt op 
verkoopdatum £ 97.391,30. Klant SnapShot betaalt van dit bedrag £ 50.391,30 op 15/12/20x1 (RU/234 – 15/12/20x1). Het resterende bedrag
van £ 47.000,00 wordt pas op 01/02/20x2 op de bankrekening ontvangen (RU/07 – 01/02/20x2). 

De evolutie van de koers is de volgende:
�
�
�
�

04/12/20x1: £ 1 = € 1,15
15/12/20x1: £ 1 = € 1,17
31/12/20x1: £ 1 = € 1,17
01/02/20x2: £ 1 = € 1,12

Gevraagd: Journaliseer RU/234, de eindejaarsverrichting volgend uit VF/3 en RU/07.

JP 2 15/12/20x1

@

Bewijsstuk: RU/234 0,00 0,00

JP 3 31/12/20x1

@

Bewijsstuk: Eindejaarsverrichting VF/3 0,00 0,00

JP 4 01/02/20x2

@

Bewijsstuk: RU/07 0,00 0,00

Voorraadbeheer van deze camera's - Deel 1

De inventarisatie op basis van de periodieke voorraadwaardering wordt ingeboekt aan de hand van het bewijsstuk (INV/13 – 31/12/20x1).

Gevraagd: Journaliseer INV/13.

JP 5 31/12/20x1

@

Bewijsstuk: INV/13 0,00 0,00

Voorraadbeheer van deze camera's - Deel 2

De camera’s FXL in voorraad zijn van het HD-type. Deze worden stilaan op de markt verdrongen door de nieuwe 4K-camera’s. E-FLITS beslist 
daarom om haar verkoopprijs in het komende boekjaar met 20% te laten dalen (Fin. Rapport/14 – 31/12/20x1). 

Gevraagd: Journaliseer Fin. Rapport/14.

JP 6 31/12/20x1

@

Bewijsstuk: Fin. Rapport/14 0,00 0,00

Voorraadbeheer van deze camera's - Deel 3

Bij inventarisatie wordt geconstateerd dat de lenzen van 2 toestellen niet goed sluiten. Er is voor € 2.000,00 in het totaal aan schade (INV/15 –
31/12/20x1).

Gevraagd: Journaliseer INV/15.

JP 7 31/12/20x1

@

Bewijsstuk: INV/15 0,00 0,00

Voorraadbeheer van deze camera's - Deel 4

Op 15/03/20x2 kan een handige werknemer de sluiter van de lenzen herstellen zodat de toestellen weer verkoopbaar zijn en waarbij de initiële 
schade beperkt blijft tot 10% van het geschatte verlies (INV/02 – 15/03/20x2).

Gevraagd: Journaliseer INV/02.

JP 8 15/03/20x2

@

Bewijsstuk: INV/02 0,00 0,00
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Vraag 1 - Tabel

VRAAG 1 - VERVOLG

Vul de geldstromen, de resultatenrekening en de balans voor de boekjaren 20x1 en 20x2 in voor de gegevens uit opgave 1. Draag hierbij het resultaat steeds 
volledig over naar het volgende boekjaar. 

Bijkomende gegevens:
Startwaarde voor bank, geplaatst kapitaal en wettelijke reserve op 01/01/20x1 zijn gegeven en reeds ingevuld in onderstaande tabel.

Regels voor correct invullen:
Toename van banksaldo, kosten en opbrengsten: vul een positief bedrag in.
Afname van banksaldo, kosten en opbrengsten: vul een negatief bedrag in.

Selecteer een optie slechts 1 keer. 
Selecteer geen opties die nulwaarden bevatten voor beide boekjaren.
Een nulwaarde in 1 van beide boekjaren vul je expliciet in voor een geselecteerde optie. 

Geldstromen (niet cumulatief) 20x1 20x2

Toename/afname volgend uit AF/1 (incl. BTW)

Toename/afname volgend uit AF/2 (incl. BTW)

Toename/afname volgend uit AF/3 (incl. BTW)

Toename/afname volgend uit VF/1 (incl. BTW)

Toename/afname volgend uit VF/2 (incl. BTW)

Toename/afname volgend uit VF/3 (BTW nvt)

Toename/afname volgend uit BTW-afrekening

Totale toename/afname bankrekening 0,00 0,00

RESULTATENREKENING (niet cumulatief)

Kosten 20x1 20x2

Opbrengsten 20x1 20x2

Winst of Verlies 20x1 20x2

Resultaat van het boekjaar 0,00 0,00

BALANS

Activa 01/01/20x1 31/12/20x1 31/12/20x2

Bank 100.000,00

TOTALE ACTIVA 100.000,00 0,00 0,00

Passiva 01/01/20x1 31/12/20x1 31/12/20x2

Geplaatst kapitaal 180.000,00

Wettelijke reserve 20.000,00

TOTALE PASSIVA 200.000,00 0,00 0,00



Vraag 2 - JP

VRAAG 2 - JP

Inleiding

5 jaar geleden startte E-FLITS een samenwerkingsverband op met Foto-Fun, een leverancier in digitale apparatuur: E-FLITS bezit een participatie 
van 60% in Foto-Fun, met een huidige boekwaarde van 60.000,00. Deze boekwaarde houdt rekening met een waardevermindering van 20% 
welke E-FLITS 2 jaar geleden op de aanschaffingswaarde van het pakket heeft geboekt.

E-FLITS wil haar marktaandeel in creatieve videoproducties vergroten via een samenwerking met de beloftevolle jonge onderneming SNIP-IT. E-
FLITS wenst met haar investering een eigendomsrecht van 2/5de in SNIP-IT te bekomen. 

De investering

Vóór de investering van E-FLITS in SNIP-IT bestaat het passief van SNIP-IT uit een eigen vermogen van € 60.000,00 waarvan het geplaatst kapitaal 
€ 50.000,00 bedraagt,  en een vreemd vermogen van € 25.000,00.

Op 02/04/20x1 wordt de investering contractueel vastgelegd (Contract SNIP-IT/565 - 02/04/20x1): E-FLITS  zal investeren in drie fasen en dit 
deels in natura, deels in geld. Het contract stipuleert aldus dat:

�
�
�

De overdracht van 1/3de van het aandelenbezit van E-FLITS in Foto-Fun op 02/04/20x1 naar SNIP-IT
De overschrijving van € 15.000,00 op 01/11/20x1 (Aangetekende brief 45/Opvraging1 – 01/11/20x1) + (RU/256 – 02/11/20x1)
De overschrijving van het resterende saldo op 01/04/x2 (Aangetekende brief 46/Opvraging2 – 01/04/20x2) + (RU/67 – 02/04/20x2)

Gevraagd: Journaliseer Contract SNIP-IT/565, de overboeking volgend uit Contract SNIP-IT/565 en aangetekende brief 45/Opvraging 1.

JP 1 02/04/20x1

@

Bewijsstuk: Contract SNIP-IT/565 0,00 0,00

JP 2 02/04/20x1

@

0,00 0,00

JP 3 01/11/20x1

@

Bewijsstuk: Aangetekende brief 45/Opvraging 1 0,00 0,00

De groei

Op 31/12/20x1 boekt E-FLITS reeds een herwaardering van 20% op de aanschaffingswaarde van het aandelenpakket in SNIP-IT omwille van de 
sterke groeicijfers van SNIP-IT (INV/35 – 31/12/20x1). 

Gevraagd: Journaliseer INV/35.

JP 4 31/12/20x1

@

Bewijsstuk: INV/35 0,00 0,00

De problemen

Op 03/11/20x5 blijkt dat SNIP-IT door wanbetalingen van haar klanten in financiële problemen is gekomen. E-FLITS herleidt daarom de 
boekwaarde van het aandelenpakket tot € 30.000,00 (INV/56 - 30/11/20x5) + (INV/57 - 30/11/20x5). 

Gevraagd: Journaliseer INV/56 en INV/57.

JP 5 30/11/20x5

@

Bewijsstuk: INV/56 0,00 0,00

JP 6 30/11/20x5

@

Bewijsstuk: INV/57 0,00 0,00

De verkoop

De oorspronkelijke oprichters van SNIP-IT wensen een totaal nieuwe koers te varen. E-FLITS kan zich niet vinden in de nieuwe strategische 
ideeën waardoor beide partijen de banden gedeeltelijk wensen te verbreken. E-FLITS doet 80% van haar participatie in SNIP-IT van de hand. 
SNIP-IT koopt dit pakket eigen aandelen over voor € 25.000,00 (Borderel/68 – 20/12/20x5) + (RU/452 – 23/12/20x5).

Gevraagd: Journaliseer Borderel/68 en de hieruit volgende overboeking.

JP 7 20/12/20x5

@

Bewijsstuk: Borderel/68 0,00 0,00

JP 8 20/12/20x5

@

0,00 0,00

De verkoop in boeken van SNIP-IT

Welke journaalpost neemt SNIP-IT op in haar boeken voor Borderel/68?

JP 9 20/12/20x5

@

Bewijsstuk: Borderel/68 0,00 0,00

Welke journaalpost neemt SNIP-IT naar aanleiding van de inkoop van de eigen aandelen op in haar boeken bij de resultaatverwerking op het 
einde van het boekjaar?
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van 60% in Foto-Fun, met een huidige boekwaarde van 60.000,00. Deze boekwaarde houdt rekening met een waardevermindering van 20% 
welke E-FLITS 2 jaar geleden op de aanschaffingswaarde van het pakket heeft geboekt.

E-FLITS wil haar marktaandeel in creatieve videoproducties vergroten via een samenwerking met de beloftevolle jonge onderneming SNIP-IT. E-
FLITS wenst met haar investering een eigendomsrecht van 2/5de in SNIP-IT te bekomen. 

De investering

Vóór de investering van E-FLITS in SNIP-IT bestaat het passief van SNIP-IT uit een eigen vermogen van € 60.000,00 waarvan het geplaatst kapitaal 
€ 50.000,00 bedraagt,  en een vreemd vermogen van € 25.000,00.

Op 02/04/20x1 wordt de investering contractueel vastgelegd (Contract SNIP-IT/565 - 02/04/20x1): E-FLITS  zal investeren in drie fasen en dit 
deels in natura, deels in geld. Het contract stipuleert aldus dat:

�
�
�

De overdracht van 1/3de van het aandelenbezit van E-FLITS in Foto-Fun op 02/04/20x1 naar SNIP-IT
De overschrijving van € 15.000,00 op 01/11/20x1 (Aangetekende brief 45/Opvraging1 – 01/11/20x1) + (RU/256 – 02/11/20x1)
De overschrijving van het resterende saldo op 01/04/x2 (Aangetekende brief 46/Opvraging2 – 01/04/20x2) + (RU/67 – 02/04/20x2)

Gevraagd: Journaliseer Contract SNIP-IT/565, de overboeking volgend uit Contract SNIP-IT/565 en aangetekende brief 45/Opvraging 1.

JP 1 02/04/20x1

@

Bewijsstuk: Contract SNIP-IT/565 0,00 0,00

JP 2 02/04/20x1

@

0,00 0,00

JP 3 01/11/20x1

@

Bewijsstuk: Aangetekende brief 45/Opvraging 1 0,00 0,00

De groei

Op 31/12/20x1 boekt E-FLITS reeds een herwaardering van 20% op de aanschaffingswaarde van het aandelenpakket in SNIP-IT omwille van de 
sterke groeicijfers van SNIP-IT (INV/35 – 31/12/20x1). 

Gevraagd: Journaliseer INV/35.

JP 4 31/12/20x1

@

Bewijsstuk: INV/35 0,00 0,00

De problemen

Op 03/11/20x5 blijkt dat SNIP-IT door wanbetalingen van haar klanten in financiële problemen is gekomen. E-FLITS herleidt daarom de 
boekwaarde van het aandelenpakket tot € 30.000,00 (INV/56 - 30/11/20x5) + (INV/57 - 30/11/20x5). 

Gevraagd: Journaliseer INV/56 en INV/57.

JP 5 30/11/20x5

@

Bewijsstuk: INV/56 0,00 0,00

JP 6 30/11/20x5

@

Bewijsstuk: INV/57 0,00 0,00

De verkoop

De oorspronkelijke oprichters van SNIP-IT wensen een totaal nieuwe koers te varen. E-FLITS kan zich niet vinden in de nieuwe strategische 
ideeën waardoor beide partijen de banden gedeeltelijk wensen te verbreken. E-FLITS doet 80% van haar participatie in SNIP-IT van de hand. 
SNIP-IT koopt dit pakket eigen aandelen over voor € 25.000,00 (Borderel/68 – 20/12/20x5) + (RU/452 – 23/12/20x5).

Gevraagd: Journaliseer Borderel/68 en de hieruit volgende overboeking.

JP 7 20/12/20x5

@

Bewijsstuk: Borderel/68 0,00 0,00

JP 8 20/12/20x5

@

0,00 0,00

De verkoop in boeken van SNIP-IT

Welke journaalpost neemt SNIP-IT op in haar boeken voor Borderel/68?

JP 9 20/12/20x5

@

Bewijsstuk: Borderel/68 0,00 0,00

Welke journaalpost neemt SNIP-IT naar aanleiding van de inkoop van de eigen aandelen op in haar boeken bij de resultaatverwerking op het 
einde van het boekjaar?



Vraag 2 - JP

VRAAG 2 - JP

Inleiding

5 jaar geleden startte E-FLITS een samenwerkingsverband op met Foto-Fun, een leverancier in digitale apparatuur: E-FLITS bezit een participatie 
van 60% in Foto-Fun, met een huidige boekwaarde van 60.000,00. Deze boekwaarde houdt rekening met een waardevermindering van 20% 
welke E-FLITS 2 jaar geleden op de aanschaffingswaarde van het pakket heeft geboekt.

E-FLITS wil haar marktaandeel in creatieve videoproducties vergroten via een samenwerking met de beloftevolle jonge onderneming SNIP-IT. E-
FLITS wenst met haar investering een eigendomsrecht van 2/5de in SNIP-IT te bekomen. 

De investering

Vóór de investering van E-FLITS in SNIP-IT bestaat het passief van SNIP-IT uit een eigen vermogen van € 60.000,00 waarvan het geplaatst kapitaal 
€ 50.000,00 bedraagt,  en een vreemd vermogen van € 25.000,00.

Op 02/04/20x1 wordt de investering contractueel vastgelegd (Contract SNIP-IT/565 - 02/04/20x1): E-FLITS  zal investeren in drie fasen en dit 
deels in natura, deels in geld. Het contract stipuleert aldus dat:

�
�
�

De overdracht van 1/3de van het aandelenbezit van E-FLITS in Foto-Fun op 02/04/20x1 naar SNIP-IT
De overschrijving van € 15.000,00 op 01/11/20x1 (Aangetekende brief 45/Opvraging1 – 01/11/20x1) + (RU/256 – 02/11/20x1)
De overschrijving van het resterende saldo op 01/04/x2 (Aangetekende brief 46/Opvraging2 – 01/04/20x2) + (RU/67 – 02/04/20x2)

Gevraagd: Journaliseer Contract SNIP-IT/565, de overboeking volgend uit Contract SNIP-IT/565 en aangetekende brief 45/Opvraging 1.

JP 1 02/04/20x1

@

Bewijsstuk: Contract SNIP-IT/565 0,00 0,00

JP 2 02/04/20x1

@

0,00 0,00

JP 3 01/11/20x1

@

Bewijsstuk: Aangetekende brief 45/Opvraging 1 0,00 0,00

De groei

Op 31/12/20x1 boekt E-FLITS reeds een herwaardering van 20% op de aanschaffingswaarde van het aandelenpakket in SNIP-IT omwille van de 
sterke groeicijfers van SNIP-IT (INV/35 – 31/12/20x1). 

Gevraagd: Journaliseer INV/35.

JP 4 31/12/20x1

@

Bewijsstuk: INV/35 0,00 0,00

De problemen

Op 03/11/20x5 blijkt dat SNIP-IT door wanbetalingen van haar klanten in financiële problemen is gekomen. E-FLITS herleidt daarom de 
boekwaarde van het aandelenpakket tot € 30.000,00 (INV/56 - 30/11/20x5) + (INV/57 - 30/11/20x5). 

Gevraagd: Journaliseer INV/56 en INV/57.

JP 5 30/11/20x5

@

Bewijsstuk: INV/56 0,00 0,00

JP 6 30/11/20x5

@

Bewijsstuk: INV/57 0,00 0,00

De verkoop

De oorspronkelijke oprichters van SNIP-IT wensen een totaal nieuwe koers te varen. E-FLITS kan zich niet vinden in de nieuwe strategische 
ideeën waardoor beide partijen de banden gedeeltelijk wensen te verbreken. E-FLITS doet 80% van haar participatie in SNIP-IT van de hand. 
SNIP-IT koopt dit pakket eigen aandelen over voor € 25.000,00 (Borderel/68 – 20/12/20x5) + (RU/452 – 23/12/20x5).

Gevraagd: Journaliseer Borderel/68 en de hieruit volgende overboeking.

JP 7 20/12/20x5

@

Bewijsstuk: Borderel/68 0,00 0,00

JP 8 20/12/20x5

@

0,00 0,00

De verkoop in boeken van SNIP-IT

Welke journaalpost neemt SNIP-IT op in haar boeken voor Borderel/68?

JP 9 20/12/20x5

@

Bewijsstuk: Borderel/68 0,00 0,00

Welke journaalpost neemt SNIP-IT naar aanleiding van de inkoop van de eigen aandelen op in haar boeken bij de resultaatverwerking op het 
einde van het boekjaar?



Vraag 2 - Tabel

VRAAG 2 - VERVOLG

Vul de geldstromen, de resultatenrekening en de balans voor de boekjaren 20x1, 20x2 en 20x5 in voor de gegevens uit opgave 2. Draag hierbij het resultaat steeds volledig 
over naar het volgende boekjaar. 

Bijkomende gegevens:
Startwaarde voor bank, geplaatst kapitaal en wettelijke reserve op 01/01/20x1 zijn gegeven en reeds ingevuld in onderstaande tabel.

Regels voor correct invullen:
Toename van kosten en opbrengsten: vul een positief bedrag in.
Afname van kosten en opbrengsten: vul een negatief bedrag in.

Selecteer een optie slechts 1 keer. 
Selecteer geen opties die nulwaarden bevatten voor beide boekjaren.
Een nulwaarde in 1 van beide boekjaren vul je expliciet in voor een geselecteerde optie. 

RESULTATENREKENING (niet cumulatief)

Kosten 20x1 20x2 20x5

Opbrengsten 20x1 20x2 20x5

Winst of Verlies 20x1 20x2 20x5

Resultaat van het boekjaar 0,00 0,00 0,00

BALANS

Activa 01/01/20x1 31/12/20x1 31/12/20x2 31/12/20x5

Bank 40.000,00

TOTALE ACTIVA 40.000,00 0,00 0,00 0,00

Passiva 01/01/20x1 31/12/20x1 31/12/20x2 31/12/20x5

Geplaatst kapitaal 90.000,00

Wettelijke reserve 10.000,00

TOTALE PASSIVA 100.000,00 0,00 0,00 0,00



Vraag 3 - JP

VRAAG 3 - JP

E-FLITS koopt op 01/01/20x1 een professionele camera met ingebouwde autocue aan. 
Op 31/12/20x1 wordt beslist om de machine te herwaarderen (INV/25 – 31/12/20x1) + (INV/26 – 31/12/20x1). E-FLITS kiest er voor om de 
herwaarderingsmeerwaarden pas op het moment van verkoop over te boeken naar de beschikbare reserves. Onderstaande toelichting bevat de 
cijfers voor deze camera met betrekking tot de boekjaren 20x5 en 20x6.

Op 22/12/20x7 wordt de camera verkocht. 
E-FLITS beslist om de camera eerst nog pro rata af te schrijven voor het afgelopen boekjaar (INV/35 – 22/12/20x7). 
Vervolgens wordt de verkoop boekhoudkundig verwerkt (INV/36 – 22/12/20x7) + (VF/568 – 22/12/20x7). De koper is onderneming FotoFlix uit 
Budapest, de contractuele prijs bedraagt HUF 2.153.900,00. 

Bij de jaarafsluiting merkt E-FLITS dat FotoFlix nog niet betaald heeft. E-FLITS constateert een wisselkoersvoordeel van € 100,00 (INV/45 –
31/12/20x7) bij een koers van € 1 = HUF 303,366.  Op 10/01/x8 ontvangt E-FLITS de betaling op haar vreemde valuta-rekening. Omgezet naar 
euro bedraagt de ontvangst € 6.900,00 (RU/05 – 10/01/20x8). Laat BTW op VF/568 buiten beschouwing.

Gevraagd: Journaliseer INV/36, VF/568 en RU/05.

JP 1 22/12/20x7

@

Bewijsstuk: INV/36 0,00 0,00

JP 2 22/12/20x7

@

Bewijsstuk: VF/568 0,00 0,00

JP 3 10/01/20x8

@

Bewijsstuk: RU/05 0,00 0,00



Vraag 3 - JP

VRAAG 3 - JP

E-FLITS koopt op 01/01/20x1 een professionele camera met ingebouwde autocue aan. 
Op 31/12/20x1 wordt beslist om de machine te herwaarderen (INV/25 – 31/12/20x1) + (INV/26 – 31/12/20x1). E-FLITS kiest er voor om de 
herwaarderingsmeerwaarden pas op het moment van verkoop over te boeken naar de beschikbare reserves. Onderstaande toelichting bevat de 
cijfers voor deze camera met betrekking tot de boekjaren 20x5 en 20x6.

Op 22/12/20x7 wordt de camera verkocht. 
E-FLITS beslist om de camera eerst nog pro rata af te schrijven voor het afgelopen boekjaar (INV/35 – 22/12/20x7). 
Vervolgens wordt de verkoop boekhoudkundig verwerkt (INV/36 – 22/12/20x7) + (VF/568 – 22/12/20x7). De koper is onderneming FotoFlix uit 
Budapest, de contractuele prijs bedraagt HUF 2.153.900,00. 

Bij de jaarafsluiting merkt E-FLITS dat FotoFlix nog niet betaald heeft. E-FLITS constateert een wisselkoersvoordeel van € 100,00 (INV/45 –
31/12/20x7) bij een koers van € 1 = HUF 303,366.  Op 10/01/x8 ontvangt E-FLITS de betaling op haar vreemde valuta-rekening. Omgezet naar 
euro bedraagt de ontvangst € 6.900,00 (RU/05 – 10/01/20x8). Laat BTW op VF/568 buiten beschouwing.

Gevraagd: Journaliseer INV/36, VF/568 en RU/05.

JP 1 22/12/20x7

@

Bewijsstuk: INV/36 0,00 0,00

JP 2 22/12/20x7

@

Bewijsstuk: VF/568 0,00 0,00

JP 3 10/01/20x8

@

Bewijsstuk: RU/05 0,00 0,00



Vraag 3 - Tabel

VRAAG 3 - VERVOLG

Vul de geldstromen, de resultatenrekening en de balans voor de boekjaren 20x7 en 20x8 in voor de gegevens uit opgave 3. Draag hierbij het 
resultaat steeds volledig over naar het volgende boekjaar. 

Bijkomende gegevens:
Startwaarde voor bank, geplaatst kapitaal en wettelijke reserve op 01/01/20x7 zijn gegeven en reeds ingevuld in onderstaande tabel.

Regels voor correct invullen:
Toename van kosten en opbrengsten: vul een positief bedrag in.
Afname van kosten en opbrengsten: vul een negatief bedrag in.

Selecteer een optie slechts 1 keer. 
Selecteer geen opties die nulwaarden bevatten voor beide boekjaren.
Een nulwaarde in 1 van beide boekjaren vul je expliciet in voor een geselecteerde optie. 

RESULTATENREKENING (niet cumulatief)

Kosten 20x7 20x8

Opbrengsten 20x7 20x8

Winst of Verlies 20x7 20x8

Resultaat van het boekjaar 0,00 0,00

BALANS

Activa 01/01/20x7 31/12/20x7 31/12/20x8

Bank 92.000,00

TOTALE ACTIVA 92.000,00 0,00 0,00

Passiva 01/01/20x7 31/12/20x7 31/12/20x8

Geplaatst kapitaal 90.000,00

Wettelijke reserve 9.000,00

TOTALE PASSIVA 99.000,00 0,00 0,00



Vraag 4 - JP

VRAAG 4 - JP

E-FLITS ontwerpt en produceert op bestelling van een goede klant een pop-up one-button opnamestudio. Dit is een geluidsdichte opname-
cabine waarin de gebruiker met een druk op de knop een opname naar wens kan starten. Of het nu een interview, een presentatie aan bord of 
op een beeldscherm betreft, één knop regelt de opname. Bovendien kan de cabine eenvoudig afgebroken en verplaatst worden.

Het project vangt aan op 03/11/20x1 en de one-button studio wordt opgeleverd en in haar geheel gefactureerd op 01/03/20x2 voor € 45.000,00 
(excl. 21% BTW) (VF/45 – 01/03/20x2) + (RU/56 – 14/03/20x2). 

Onderdelen:
Hiertoe wordt 2 maal elektronica aangekocht (AF/340 – 18/11/20x1) + (RU/123 – 20/11/20x1) + (AF/23 – 05/01/20x2) + (Wisselbrief/534 –
06/01/20x2). Het BTW-percentage bij de aankoop van deze elektronica bedraagt 21%. Bij de betaling van de tweede aankoop zit E-FLITS krap bij 
kas; E-FLITS verkrijgt betalingsuitstel tot 01/04/20x2 via acceptatie van wisselbrief/534. Deze schuld wordt voldaan op vervaldag (RU/57 –
01/04/20x2). De aangekochte elektronica wordt in ieder jaar van aanschaf volledig aangewend in het project (er worden geen voorraden 
aangelegd). 

Machines:
Bij de assemblage wordt machine TLX ingezet. Deze machine, enkele jaren geleden aangeschaft op 1 januari voor € 6.000,00 (excl. 21% BTW), 
wordt lineair afgeschreven over 10 jaar. Bij de afsluiting van het boekjaar 20x2 is de machine TLX voor de helft afgeschreven. Deze machine 
wordt dagelijks gebruikt tijdens de duur van het project. 

Lonen:
De totale loonkost van E-FLITS bedraagt € 40.000,00 in het boekjaar 20x1 en € 57.500,00 in het boekjaar 20x2 (geen BTW van toepassing). 8% 
van elk van deze bedragen kan in beide jaren worden toegewezen aan het project. De lonen worden op het einde van iedere maand volledig 
betaald via de bankrekening. 

Het geheel van de gemaakte kosten voor de one-button studio bedraagt € 38.000,00.

E-FLITS past de methode BIU percentage of completion toe en dit resulteert voor de one-button studio in de boekhouding tot een opbrengst van 
€ 15.750,00 in jaar 20x1 en € 29.250,00 in jaar 20x2.

Gevraagd: Journaliseer de eindejaarsverrichting volgens BIU percentage of completion, Wisselbrief/534 en RU/57.

JP 1 31/12/20x1

@

Bewijsstuk: Eindejaarsverrichting - BIU 0,00 0,00

JP 2 06/01/20x2

@

Bewijsstuk: Wisselbrief/534 0,00 0,00

JP 3 01/04/20x2

@

Bewijsstuk: RU/57 0,00 0,00



Vraag 4 - Tabel

VRAAG 4 - VERVOLG

Vul de geldstromen, de resultatenrekening en de balans voor de boekjaren 20x1 en 20x2 in voor de gegevens uit opgave 4. Draag hierbij het 
resultaat steeds volledig over naar het volgende boekjaar. 

Bijkomende gegevens:
Startwaarde voor bank, geplaatst kapitaal en wettelijke reserve op 01/01/20x1 zijn gegeven en reeds ingevuld in onderstaande tabel.
Houd in de onderstaande tabel rekening met een supplementaire opbrengst van € 100.000,00 in zowel 20x1 als 20x2, en dit los van het project 
van de one-button studio. Deze opbrengsten worden binnen ieder boekjaar betaald via de bankrekening.

Regels voor correct invullen:
Toename van kosten en opbrengsten: vul een positief bedrag in.
Afname van kosten en opbrengsten: vul een negatief bedrag in.

Selecteer een optie slechts 1 keer. 
Selecteer geen opties die nulwaarden bevatten voor beide boekjaren.
Een nulwaarde in 1 van beide boekjaren vul je expliciet in voor een geselecteerde optie. 

RESULTATENREKENING (niet cumulatief)

Kosten 20x1 20x2

Opbrengsten 20x1 20x2

Andere niet-vermelde opbrengsten 100.000,00 100.000,00

Winst of Verlies 20x1 20x2

Resultaat van het boekjaar 100.000,00 100.000,00

BALANS

Activa 01/01/20x1 31/12/20x1 31/12/20x2

Bank 95.800,00

TOTALE ACTIVA 95.800,00 0,00 0,00

Passiva 01/01/20x1 31/12/20x1 31/12/20x2

Geplaatst kapitaal 90.000,00

Wettelijke reserve 10.000,00

TOTALE PASSIVA 100.000,00 0,00 0,00



Vraag 5 - JP

VRAAG 5 - JP

E-FLITS werd opgericht door 3 vennoten. Op 01/03/20x1 bestaat het eigen vermogen van de onderneming naast € 150.000,00 aan geplaatst
kapitaal ook nog uit € 20.000,00 aan reserves. E-FLITS is voor 60% eigenaar van onderneming NetClix. Dit vertaalt zich in een bedrag van €
50.000,00 in de balans van E-FLITS. Elk van de 3 vennoten participeert voor een gelijk aandeel in E-FLITS. Er wordt beslist dat op 01/03/20x1 een 
nieuwe vennoot zal investeren in E-FLITS. Deze persoon wenst een participatie van 25% in E-FLITS te verwerven, maar beschikt momenteel niet 
over voldoende liquiditeiten. 

Een deel van de inbreng gebeurt in natura: de nieuwe vennoot brengt een obligatie van onderneming NetClix in ter waarde van € 10.000,00, een 
getrokken wissel op een klant ter waarde van € 5.000,00 en aandelen in Telenet met een marktwaarde van € 8.000,00. De rest van de inbreng 
wordt voldaan in geld. (Not. akte/15 – 01/03/20x1) + (RU/04 – 02/03/20x1). Wel staat E-FLITS toe dat een schijf van € 5.000,00 pas na 6 
maanden volstort wordt en dat een tweede schijf van € 5.000,00 na 1 jaar opvraagbaar wordt . De notariskosten bij inbreng bedragen € 1.500,00 
(excl. 21% BTW) en worden ten laste genomen door E-FLITS. E-FLITS activeert en betaalt deze kosten direct (AF/01 – 02/03/20x1) + (RU/05 –
03/03/20x1).

Op 01/09/20x1 wordt de schijf van € 5.000,00 opgevraagd (Aangetekende brief/56XV – 28/08/20x1) + (RU/255 – 31/08/20x1). De helft van dit 
bedrag wordt door E-FLITS op haar termijnrekening overgeboekt (RU/256 – 01/09/20x1) + (RU termijnrek/5 – 01/09/20x1) voor een periode van 
6 maanden aan een jaarlijkse postnumerando interestvoet van 3%. Op 31/12/20x1 blijken de aandelen van Telenet reeds met 5% in waarde 
gestegen te zijn (FinRapport/12 – 31/12/20x1).

De obligatie heeft bij inbreng een boekwaarde van € 10.000,00 en volgende kenmerken:
�
�
�
�

Afloop: 28/02/20x3 (RU/42 – 28/02/20x3) 
Nominaal bedrag: € 10.000,00
Coupon: 5% postnumerando per jaar (RU/14 – 28/02/20x2) + (RU/41 – 28/02/20x3)
Actuarieel rendement: 1,5% per jaar

De kleine kas wordt bij de start van het boekjaar geopend met € 100,00 vanuit de centrale kas en wordt maandelijks aangevuld. Op 30/12/20x1 
bevat de kleine kas nog € 15,00. De uitgaven voor diensten en diverse goederen die plaatsvonden met gelden vanuit de kleine kas gebeurden 
inclusief 21% BTW. Het kasblad wordt verwerkt op 30/12/20x1 (Kasblad/12 – 30/12/20x1) en daags nadien wordt de kleine kas gesloten 
(Afsluiten kleine kas/20x1 – 31/12/20x1).

De laatste schijf van € 5.000,00 wordt ontvangen na een aangetekend schrijven (Aangetekende brief/57XV – 01/03/20x2) + (RU/15 –
02/03/20x2).

Gevraagd: Vul onderstaande journaalposten in. Respecteer de vooraf ingevulde data en bewijsstukken. Opgelet: niet alle journaalposten volgend 
uit de volledige opgave worden hieronder opgelijst.

JP 1 01/03/20x1

@

Bewijsstuk: Not. Akte/15 0,00 0,00

JP 2 02/03/20x1

@

Bewijsstuk: AF/01 0,00 0,00

JP 3 28/08/20x1

@

Bewijsstuk: Aangetekende brief/56XV 0,00 0,00

JP 4 01/09/20x1

@

Bewijsstuk: RU Termijnrek/05 0,00 0,00

JP 5 30/12/20x1

@

Bewijsstuk: Kasblad/12 0,00 0,00

JP 6 31/12/20x1

@

Bewijsstuk: Eindejaarsverrichting - Notaris 0,00 0,00

JP 7 31/12/20x1

@

Bewijsstuk: Eindejaarsverrichting - Obligatie 0,00 0,00

JP 8 31/12/20x1

@

Bewijsstuk: Eindejaarsverrichting - Telenet 0,00 0,00

JP 9 31/12/20x1
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Vraag 5 - JP

VRAAG 5 - JP

E-FLITS werd opgericht door 3 vennoten. Op 01/03/20x1 bestaat het eigen vermogen van de onderneming naast € 150.000,00 aan geplaatst
kapitaal ook nog uit € 20.000,00 aan reserves. E-FLITS is voor 60% eigenaar van onderneming NetClix. Dit vertaalt zich in een bedrag van €
50.000,00 in de balans van E-FLITS. Elk van de 3 vennoten participeert voor een gelijk aandeel in E-FLITS. Er wordt beslist dat op 01/03/20x1 een 
nieuwe vennoot zal investeren in E-FLITS. Deze persoon wenst een participatie van 25% in E-FLITS te verwerven, maar beschikt momenteel niet 
over voldoende liquiditeiten. 

Een deel van de inbreng gebeurt in natura: de nieuwe vennoot brengt een obligatie van onderneming NetClix in ter waarde van € 10.000,00, een 
getrokken wissel op een klant ter waarde van € 5.000,00 en aandelen in Telenet met een marktwaarde van € 8.000,00. De rest van de inbreng 
wordt voldaan in geld. (Not. akte/15 – 01/03/20x1) + (RU/04 – 02/03/20x1). Wel staat E-FLITS toe dat een schijf van € 5.000,00 pas na 6 
maanden volstort wordt en dat een tweede schijf van € 5.000,00 na 1 jaar opvraagbaar wordt . De notariskosten bij inbreng bedragen € 1.500,00 
(excl. 21% BTW) en worden ten laste genomen door E-FLITS. E-FLITS activeert en betaalt deze kosten direct (AF/01 – 02/03/20x1) + (RU/05 –
03/03/20x1).

Op 01/09/20x1 wordt de schijf van € 5.000,00 opgevraagd (Aangetekende brief/56XV – 28/08/20x1) + (RU/255 – 31/08/20x1). De helft van dit 
bedrag wordt door E-FLITS op haar termijnrekening overgeboekt (RU/256 – 01/09/20x1) + (RU termijnrek/5 – 01/09/20x1) voor een periode van 
6 maanden aan een jaarlijkse postnumerando interestvoet van 3%. Op 31/12/20x1 blijken de aandelen van Telenet reeds met 5% in waarde 
gestegen te zijn (FinRapport/12 – 31/12/20x1).

De obligatie heeft bij inbreng een boekwaarde van € 10.000,00 en volgende kenmerken:
�
�
�
�

Afloop: 28/02/20x3 (RU/42 – 28/02/20x3) 
Nominaal bedrag: € 10.000,00
Coupon: 5% postnumerando per jaar (RU/14 – 28/02/20x2) + (RU/41 – 28/02/20x3)
Actuarieel rendement: 1,5% per jaar

De kleine kas wordt bij de start van het boekjaar geopend met € 100,00 vanuit de centrale kas en wordt maandelijks aangevuld. Op 30/12/20x1 
bevat de kleine kas nog € 15,00. De uitgaven voor diensten en diverse goederen die plaatsvonden met gelden vanuit de kleine kas gebeurden 
inclusief 21% BTW. Het kasblad wordt verwerkt op 30/12/20x1 (Kasblad/12 – 30/12/20x1) en daags nadien wordt de kleine kas gesloten 
(Afsluiten kleine kas/20x1 – 31/12/20x1).

De laatste schijf van € 5.000,00 wordt ontvangen na een aangetekend schrijven (Aangetekende brief/57XV – 01/03/20x2) + (RU/15 –
02/03/20x2).

Gevraagd: Vul onderstaande journaalposten in. Respecteer de vooraf ingevulde data en bewijsstukken. Opgelet: niet alle journaalposten volgend 
uit de volledige opgave worden hieronder opgelijst.
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Vraag 5 - Tabel

VRAAG 5 - VERVOLG

Vul de geldstromen, de resultatenrekening en de balans voor de boekjaren 20x1 en 20x2 in voor de gegevens uit opgave 5. Draag hierbij het 
resultaat steeds volledig over naar het volgende boekjaar. 

Bijkomende gegevens:
Startwaarde voor liquide middelen, geplaatst kapitaal en wettelijke reserve op 01/01/20x1 zijn gegeven en reeds ingevuld in onderstaande 
tabel.

Regels voor correct invullen:
Toename van kosten en opbrengsten: vul een positief bedrag in.
Afname van kosten en opbrengsten: vul een negatief bedrag in.

Selecteer een optie slechts 1 keer. 
Selecteer geen opties die nulwaarden bevatten voor beide boekjaren.
Een nulwaarde in 1 van beide boekjaren vul je expliciet in voor een geselecteerde optie. 

RESULTATENREKENING (niet cumulatief)

Kosten 20x1 20x2

Opbrengsten 20x1 20x2

Winst of Verlies 20x1 20x2

Resultaat van het boekjaar 0,00 0,00

BALANS

Activa 01/01/20x1 31/12/20x1 31/12/20x2

Liquide middelen 120.000,00

TOTALE ACTIVA 120.000,00 0,00 0,00

Passiva 01/01/20x1 31/12/20x1 31/12/20x2

Geplaatst kapitaal 150.000,00

Wettelijke reserve 20.000,00

TOTALE PASSIVA 170.000,00 0,00 0,00


