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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 automa sch 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 fou ef bedrag levert wel punten op.

- Een fou ef Marnummer wordt niet bestra# 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 afslui ng van de rekeningen niet journaliseren, tenzij expliciet gevraagd.

- Journaalposten hebben betrekking op de opgave op de betreffende pagina, tenzij expliciet anders vermeld.

- De afslui ng van de BTW enkel journaliseren indien het uitdrukkelijk gevraagd wordt.

- De afrekening van de BTW gebeurt steeds in het boekjaar van factura e en dit via de bankrekening.



Inleiding

Inleiding

Over de onderneming RollerClub

Onderneming RollerClub is gespecialiseerd in elektrische mobiliteitsbeleving. 

Enerzijds verhandelt ze Segways, hoverboards, elektrische steps, skateboards, e-bikes en benodigdheden (hieruit 

voortvloeiende opbrengsten worden geboekt op rekening 704). Anderzijds biedt RollerClub een waaier van diensten 

aan: zo herstelt ze verkochte goederen en past ze materiaal op bestelling aan. Ook kan RollerClub ingehuurd worden 

voor het organiseren van evenementen en stadsbezoeken voor groot en klein, voor bedrijven en families. (Hieruit 

voortvloeiende opbrengsten worden geboekt op rekening 700). 

Een classificatie van de kosten voor RollerClub in oefening 1

In oefening 1 voert RollerClub een kapitaalsverhoging door. RollerClub maakt hierbij gebruik van de diensten van:

�

�

�

Facteforum: voor een marktonderzoek, te beschouwen als een overige oprich-ngskost

De notaris: bij de inbreng van een terrein, te beschouwen als een oprich-ngskost

TaxMax: voor fiscaal advies, te beschouwen als een oprich-ngskost

Verder gee4 RollerClub een lening uit. De bijbehorende registra-erechten zijn te beschouwen als kosten bij uitgi4e 

van leningen.



Oefening 1

OEFENING 1

De balans van RollerClub bestaat op 01/01/2012 uit volgende elementen:

�

�

�

�

�

Geplaatst kapitaal: € 90.000,00

We!elijke reserve: € 20.000,00

Geld op de zichtrekening: € 100.000,00

Overgedragen winst: € 10.000,00

Handelsvorderingen: € 20.000,00 (RollerClub ontvangt dit tegoed op 06/02/2012 via haar zichtrekening).

RollerClub wenst haar ac,viteiten uit te breiden: ze overweegt de oprich,ng van een school, genaamd RollerClub GO!, met een eigen instruc,eterrein

en een lessenpakket voor klanten via 10-beurtenkaarten en privé-lessen.

De verwezenlijking van het project RollerClub GO! bestaat uit onderstaande stappen.

STAP 1 - MARKTSTUDIE

Het voorafgaande marktonderzoek, uitgevoerd door de onderneming Facteforum, wijst uit dat het project RollerClub GO! poten,eel hee2. 

De factuur van Facteforum bedraagt € 3.000,00 (excl. 21% BTW) (AF/115 - 15/04/2012) + (RU/12 - 20/04/2012).

JP 1 15/04/2012

@

Bewijsstuk: AF/115 0,00 0,00

STAP 2 - KAPITAALSVERHOGING

Op 01/05/2012 ziet RollerClub Go! officieel het levenslicht: RollerClub gaat op deze dag over tot een kapitaalsverhoging waarbij er een terrein wordt

ingebracht ter waarde van € 50.000,00 (Not. Akte/895 - 01/05/2012). De notariskosten bij deze inbreng bedragen € 1.800,00 (excl. 21% BTW) (AF/224 -

02/05/2012). 

RollerClub schrij2, met het oog op een maximale spreiding van de kosten, hierbij alle bedragen op de toepasselijke balansrekeningen in. 

RollerClub betaalt de notaris op 03/06/2012 via de zichtrekening (RU/13 - 03/06/2012).

JP 2 01/05/2012

@

Bewijsstuk: Not. Akte/895 0,00 0,00

JP 3 02/05/2012

@

Bewijsstuk: AF/224 0,00 0,00

STAP 3 - LENING KBX-BANK

RollerClub gaat een lening aan bij KBX-bank met het nieuwe terrein als onderpand en een loop,jd van 7 jaar. (De inpandgeving op zich hoef je niet in

te boeken, dat is leerstof van semester 2).

Het geleende bedrag van € 25.000,00 zal in 1 keer terugbetaald worden op eindvervaldag. 

De interestvergoeding bedraagt € 1.200,00 op jaarbasis en wordt steeds op 31 augustus van ieder jaar aangerekend voor de afgelopen 12 maanden. 

Op 01/09/2012 ontvangt  RollerClub € 25.000 op de bankrekening (RU/21 – 01/09/2012). 

De registra,erechten op de inschrijving van de lening bedragen € 840,00 (geen BTW van toepassing) (AF/331 01/09/2012) en worden betaald op 



De registra
erechten op de inschrijving van de lening bedragen € 840,00 (geen BTW van toepassing) (AF/331 - 01/09/2012) en worden betaald op 

15/09/2012 (RU/22 – 15/09/2012). RollerClub beslist de registra
erechten bij het aangaan van de lening direct te ac
veren met het oog op een 

maximale spreiding ervan. 

Op 31/08/2015 beslist Ritmo om de lening volledig en vervroegd terug te betalen (samen met de verschuldigde jaarlijkse rente) (RU/266 –

31/08/2015).

JP 4 01/09/2012

@

Bewijsstuk: RU/21 0,00 0,00

JP 5 01/09/2012

@

Bewijsstuk: AF/331 0,00 0,00

STAP 4 - FISCALIST

Bij de afslui
ng van het boekjaar maakt RollerClub gebruik van de diensten van een fiscalist van TaxMax. TaxMax rekent voor haar diensten € 300,00 

(excl. 21% BTW) aan, maar RollerClub ontvangt deze factuur pas op 05/01/2013 (AF/04 – 05/01/3) + (RU/5 – 10/01/2013).

JP 6 31/12/2012

@

0,00 0,00

EINDEJAARSVERRICHTINGEN - DEEL ACTIVATIE

Naar aanleiding van de kapitaalsverhoging wint RollerClub het advies in van een fiscalist. 

In haar rapport (d.d. 02/12/2012) adviseert de fiscalist van TaxMax om in het kader van het dossier RollerClub GO! de kosten volgend uit stap 1 alsnog 

te ac
veren bij de eindejaarsverrich
ngen en vervolgens maximaal te spreiden. Ook raadt de fiscalist aan om de kosten van haar eigen fiscaal advies 

(stap 4) eveneens mee te ac
veren.

RollerClub volgt dit advies op en ac
veert beide kosten in één journaalpost op 31/12/2012 met bewijsstuk "RvB/12 – Ac
va
e".

JP 7 31/12/2012

@

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

EINDEJAARSVERRICHTINGEN - AANVULLING

RollerClub journaliseert de overige eindejaarsverrich
ngen.

Hieronder sommen we eenmalig enkele vuistregels op die we consequent hanteren bij het afschrijven in iedere opgave van werkziBngen, verplichte 

opdrachten en examens. Deze vuistregels herhalen we niet meer in volgende opgaven (noch 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 de berekening van afschrijvingen voor een project begint de afschrijvingstermijn pas te lopen vanaf de officiële start van het project 

(dit kan bijv. een lancering of een ingebruikname zijn). Van diensten die bijdragen tot het project en integraal kunnen worden opgenomen in de af te 

schrijven waarde, kan de afschrijvingstermijn niet aanva&en vóór de officiële start van het project.

Vuistregel 3: In een project kunnen meerdere kosten samengebracht worden, elk met een verschillende afschrijvingstermijn.

JP 8 31/12/2012

@

Bewijsstuk: 0,00 0,00

JP 9 31/12/2012

@

Bewijsstuk: 0,00 0,00

VERVROEGDE TERUGBETALING LENING

Op 31/08/2015 beslist RollerClub om de lening volledig en vervroegd terug te betalen (samen met de verschuldigde jaarlijkse rente op die datum) 

(RU/266 – 31/08/2015).

JP 10 31/08/2015

@

Bewijsstuk: RU/266 0,00 0,00

JP 11 31/08/2015

@

0,00 0,00

JP 12 31/08/2015

@

0,00 0,00



Oefening 2

OEFENING 2

RollerClub GO! biedt lessen aan via privélessen of via een systeem van 10-beurtenkaarten. Een 10-beurtenkaart kost € 300,00 (excl. 21% BTW), te 

betalen via overschrijving. De gegevens voor deze ac0viteit zijn weergegeven in onderstaande tabel met hoofding "Klanten". 

RollerClub GO! maakt gebruik van de diensten van zelfstandige lesgevers om de lessen te verzorgen (Diensten en diverse goederen). RollerClub betaalt 

€ 60,00 (excl. 21% BTW) per uur voor deze diensten. Het totaal aantal gefactureerde en gepresteerde lesuren zijn weergegeven in onderstaande tabel 

met hoofding "Lesgevers".

31/12/2012

Mevrouw Peeters koopt een kaart op 15/12/2012 en verbruikt hiervan slechts 1 beurt in 2012, de andere beurten verbruikt ze in 2013 (zie tabel).

Geef de eindejaarsverrich0ng op 31/12/2012 voor RollerClub, indien van toepassing.

JP 1 31/12/2012

@

Bewijsstuk: Eindejaarsverrichting - Mevrouw Peeters 0,00 0,00

31/12/2012

Lesgeefster Anne<e stelt wegens een verstuikte enkel 10 lesuren uit naar januari 2013 (zie tabel). Anne<e werd reeds in 2012 gefactureerd en betaald 

voor deze 10 lesuren.

Geef de eindejaarsverrich0ng op 31/12/2012 voor RollerClub, indien van toepassing.

JP 2 31/12/2012

@

Bewijsstuk: Eindejaarsverrichting - Annette 0,00 0,00

31/12/2013

Bedrijf Axio bestelt 5 kaarten voor een ac0viteit van haar personeelsleden 0jdens het kers=eestje. De kaarten worden geleverd en verbruikt vóór 

25/12/2013, maar de bijbehorende factuur wordt pas door RollerClub opgemaakt en verzonden op 05/01/2014 (VF/01 – 05/01/2014) + (RU/01 –

06/01/2014) (zie tabel).

Geef de eindejaarsverrich0ng op 31/12/2013 voor RollerClub, indien van toepassing.

JP 3 31/12/2013



@

Bewijsstuk: Eindejaarsverrichting - Axio 0,00 0,00

31/12/2014

RollerClub verzorgt een reeksje van 5 privélesjes aan juffrouw Anna Mies. De prijs voor de reeks bedraagt € 125,00 (excl. 21% BTW) te betalen na 

afloop van de reeks (VF/11 – 03/02/2015) + (RU/08 – 06/02/2015) . Juffrouw Anna Mies volgt 2 lesjes in 2014 en 3 lesjes in 2015 (zie tabel).

Geef de eindejaarsverrich:ng op 31/12/2014 voor RollerClub, indien van toepassing.

JP 4 31/12/2014

@

Bewijsstuk: Eindejaarsverrichting - Juffrouw Anna Mies 0,00 0,00

31/12/2014

Lesgever Paul plant in januari 2015 een reis naar Chili en verzet daarom zijn 5 geroosterde lessen van januari 2015 naar december 2014 (zie tabel). Hij 

zal hiervoor pas gefactureerd en betaald worden na afloop van zijn volledige lessenreeks in maart 2015.

Geef de eindejaarsverrich:ng op 31/12/2014 voor RollerClub, indien van toepassing.

JP 5 31/12/2014

@

Bewijsstuk: Eindejaarsverrichting - Paul 0,00 0,00

31/12/2015

Bij nazicht van de boekhouding eind december 2015 merkt RollerClub op dat de heer Janssen zijn reeds opgebruikte 10-beurtenkaart nog niet betaald 

hee@.  De heer Janssen is inderdaad vergeten om de overschrijving uit te voeren. Na aanmaning betaalt de heer Janssen alsnog de kaart (RU/08 –

02/01/2016).

Geef de eindejaarsverrich:ng op 31/12/2015 voor RollerClub, indien van toepassing.

JP 6 31/12/2015

@

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



Oefening 3

OEFENING 3 - OPGAVE

Op basis van oefening 1 en oefening 2.

Rekening houdende met de gegevens uit zowel oefening 1 als oefening 2:

�

�

Bereken in Deel 3A de evolu:e van het banksaldo.

Vul in Deel 3B de resultatenrekening en de balans voor de boekjaren 2012 tot en met 2015 in. Draag hierbij het resultaat steeds volledig over naar 

het volgende boekjaar. Houd hierbij geen rekening met een eventuele aanleg van weCelijke reserve (leerstof semester 2).



Oefening 3A

OEFENING 3 - DEEL A

Bereken de evolu�e van het banksaldo, op basis van de gegevens uit oefening 1 en oefening 2.

Regels voor correct invullen:

Afname van het banksaldo: nega�ef bedrag invullen

Toename van het banksaldo: posi�ef bedrag invullen

Nullen expliciet invullen, alle velden invullen

* BTW-afrekening: de gefactureerde BTW wordt verrekend, niet de effec�ef betaalde of ontvangen BTW.

BANKSALDO

2012 2013 2014 2015

Beginsaldo bankrekening 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Betaling aan Facteforum (incl. 21% BTW)

Betaling aan Notaris - inbreng (incl. 21% BTW)

Betaling kosten bij uitgifte lening (geen BTW van toepassing)

Ontvangsten bij aanvang lening

Betaling van rente op lening (geen BTW van toepassing)

Ontvangst van openstaande vordering

Terugbetaling lening

Betaling aan TaxMax (incl. 21% BTW)

Betaling van lesgevers (incl. 21% BTW)

Ontvangsten uit verkoop 10-beurtenkaarten (incl 21% BTW)

Ontvangsten uit verkoop privélessen (incl. 21% BTW)

Verrekening BTW-administratie*

Eindsaldo bankrekening 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00



Oefening 3B

OEFENING 3 - DEEL B

Vul de resultatenrekening en de balans voor de boekjaren 2012 tot en met 2015 in voor de gegevens uit oefening 1 en oefening 2. Draag hierbij het 

resultaat steeds volledig over naar het volgende boekjaar. Houd hierbij geen rekening met een eventuele aanleg van we,elijke reserve (leerstof semester 

2).

Regels voor correct invullen:

Toename van kosten en opbrengsten: vul een posi�ef bedrag in.

Afname van kosten en opbrensgten: vul een nega�ef 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. Er staan geen punten op de totalen, noch op het saldi van de bankrekening.

RESULTATENREKENING

2012 2013 2014 2015

OPBRENGSTEN

Verkopen (10-beurtenkaarten)

Verkopen (privélessen)

Geproduceerde vaste activa

KOSTEN

Diensten en diverse goederen: TaxMax

Diensten en diverse goederen: lesgevers

Diensten en diverse goederen: Notaris

Diensten en diverse goederen: Facteforum

Afschrijvingen

Rente

Registratierechten

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

RESULTAATVERWERKING

Winst/verlies van het boekjaar

Winst/verlies van vorige boekjaren

OVER TE DRAGEN RESULTAAT 0,00 0,00 0,00 0,00

BALANS

ACTIVA

Kosten van oprichting en kapitaalsverhoging

Overige oprichtingskosten

Kosten bij uitgifte van leningen

Terrein

Handelsvorderingen < 1 jaar

Bank

Over te dragen kosten

Verkregen opbrengsten

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

PASSIVA

Geplaatst kapitaal

Wettelijke reserve

Overgedragen resultaat

Financiële schulden > 1 jaar

Handelsschulden < 1 jaar

Toe te rekenen  kosten

Over te dragen opbrengsten

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



Oefening 4A

OEFENING 4A

Op 20/12/2015 plaatst WielerWereld een bestelling bij RollerClub: 

10 hoverboards van het type Shill aan € 250,00 per stuk en 4 strandwielsets voor Segways aan € 500,00 per stuk. De hoverboards van het type Shill zijn 

einde reeks. De nieuwe versie ShillGo welke vanaf februari 2016 op de markt komt, hee< extra verlich�ng aan de wielen. Om deze reden staat 

RollerClub 20% kor�ng toe op de laatste hoverboards van het type Shill. 

RollerClub rekent € 120,00 aan voor de recupereerbare verpakking voor de volledige lading en € 80,00 voor het transport. 

Verder geniet WielerWereld van een kor�ng van 2,5% bij een betaling vóór 30/12/2015. 

Bij levering op 21/12/2015 overhandigt de chauffeur de factuur aan WielerWereld (VF/2366 - 21/12/2015).

JP 1 21/12/2015

@

Bewijsstuk: VF/2366 0,00 0,00

Transacties 2 en 3

De chauffeur van RollerClub ontvangt vanWielerWereld een bankcheque voor het volledige bedrag (Bankcheque/887 - 21/12/2015). 's Anderendaags int 

RollerClub de cheque (RU/56 - 22/12/2015).

JP 2 21/12/2015

@

Bewijsstuk: Bankcheque/887 0,00 0,00

JP 3 22/12/2015

@

Bewijsstuk: RU/56 0,00 0,00

Transactie 4

Bij controle van de levering bemerkt WielerWereld echter dat de levering slechts 8 hoverboards bevat. Bovendien blijken in de sets van strandwielen 

enkele montage-onderdelen te ontbreken. WielerWereld behelpt zich in de montage van de sets met eigen onderdelen. 

Er wordt daarom telefonisch afgesproken dat RollerClub een extra kor�ng van 10% toekent op de strandwielen. 

RollerClub is echter niet in staat om de 2 ontbrekende hoverboards alsnog te leveren en daarom zal RollerClub op de creditnota het aantal geleverde 

hoverboards aanpassen. WielerWereld zal het gewaarborgde verpakkingsmateriaal terugzenden en dit zal mee verrekend worden op de creditnota.

RollerClub zal de creditnota zo snel als mogelijk verzenden.

JP 4 31/12/2015

@



0,00 0,00

Transactie 5

RollerClub verzendt de creditnota UCN/05 echter pas op 03/01/2016 en boekt de nodige journaalposten.

JP 5a 03/01/2016

@

Bewijsstuk: UCN/05 0,00 0,00

JP 5b 03/01/2016

@

Bewijsstuk: Bijkomende journaalpost 0,00 0,00

Transactie 6

Op 04/01/2016 betaalt RollerClub het verschuldigde bedrag aan WielerWereld via haar zichtrekening (RU/5 - 04/01/2016).

JP 6 04/01/2016

@

Bewijsstuk: RU/5 0,00 0,00



Oefening 4B

OEFENING 4B

Onderstel dat RollerClub deze hoverboards in 2015 hee< aangekocht aan € 200,00 per stuk en de strandwielen aan € 400,00 per stuk (prijzen excl. 21% BTW). 

Bepaal de impact van de handel in deze 8 hoverboards en 4 strandwielensets op het resultaat.

Noteer de totale winst of verlies in boekjaren 2015 en 2016 uit oefening 4A en 4B.

Regels voor correct invullen:

Verlies: nega�eve waarde invullen

Winst: posi�eve waarde invullen

Nullen expliciet invullen

Winst of verlies in ieder boekjaar (niet cummulatief)

Resultaat

2015

2016



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 77 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

RollerClub heeft sinds haar opstart een heel goede reputatie opgebouwd, maar dit wordt omwille van het principe van de 



RollerClub 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 RollerClub.

De stelling is correct

De stelling is niet correct

Vraag 10

Doordat RollerClub het consistentiebeginsel toepast, wordt een vergelijking met concurrenten over verschillende boekjaren makkelijker.

De stelling is correct

De stelling is niet correct


