
Theorievragen Accountancy 

* 2Redenen geven waarom uitgiftepremies niet in de balans staan 

Ze staan wel in de balans, maar er zijn enkele uitzonderingen.. 

Als je een kapitaalsverhoging doorvoert waarbij de nieuwe aandelen evenredig 

verdeeld worden over de bestaande aandeelhouders, of indien de intrinsieke waarde 

van de aandelen niet verandert, dan zijn uitgiftepremies niet nodig.Uitgiftepremies 

dienen namelijk om de intrinsieke waarde van de aandelen van de bestaande 

aandeelhouders te vrijwaren. 

* Voorraden verschil IAS/IFRS=> geef een verschil tussen de Belgische 

voorraadwaardering en de IAS/IFRS wetgeving. 

IAS behandelt de voorraden onder het historsich kostprijssysteem + Onder IAS is 

LIFO niet toegalaten 

* Onderzoek en ontwikkeling & IAS 

Kosten voor onderzoek kunnen niet geactiveerd worden ,omdat de toekomstige baten 

niet gegarandeerd zijn..Ontwikkelingskosten kunnen wel geactiveerd worden, met 

enkele bijkomende voorwaarden,zoals de technische en juridische haalbaarheid van 

het project. 

• Oprichtingskosten activeren toegelaten door IAS/IFRS 

Oprichtingskosten voldoen niet aan de IAS defenitie..=> De onzekerheid over de 

toekomstige opbrengsten of kostenbesparingen van dergelijke 'oprichtingskosten' is 

het doorslaggevend agument om deze kosten niet te activeren.. 

* BIU verschil IAS/IFRS 

IAS onderhandelen projecten in opdracht van derden..Voor beide contractvormen 

(vaste prijscontract + Kostprijspluscontract)is Alleen de Percentage of completion 

methode toegelaten.. 

* Vorderingen en IAS 

Vorderingen worden op balans niet ingedeeld op basis van de restlooptijd 

* Geldbellegingen en IAS 



Eigen aandelen nooit rapporteren als activa maar aftrekken van eigen vermogen 

• Werking van een debetkaart uitleggen. 

= werking betaalkaart/kredietkaart 

• Orderekeningen uitleggen 

De orderekeningen omvatten niet in de balans opgenomen rechten & verplichtingen.. 

• . x heeft 100000 euro op zijn rekening staan, kan je nu concluderen dat er op korte 

termijn geen cashproblemen zullen zijn, argumenteer.. 

neen want zijn schulden op korte termijn zijn onbekend 

•Mag deco-home de eeuwigdurende licentie herwaarderen indien blijkt dat de 

verkoopcijfers v/h behangpapier verdubbelen na het verschijnen van reclame in de 

weekkrant? 

=>Neen, herwaarderen is niet toegestaan. Men kan eventueel eerder geboekte 

waardeverminderingen terugnemen,zonder evenwel uit te stijgen boven de 

aanschaffingswaarde.. 

* Is er een verschil in de boekhoudkundige behandeling van de 

herstructureringskosten tussen de Belgische en de IAS/IFRS regelgeving? 

* Vertegenwoordigt de goodwill toekomstige inkomsten van de ondernemingen die 

nog niet gewaardeerd zijn op de balans, maar die al wel bestaan in de vorm van 

kennis, klanten, merken, 

personeel, ... 

* 2 principes van Goodwill ofzo iets => 

 


