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Voorwoord
Voor je ligt een boek dat hoort bij de methode Financieel.info. Financieel.info is de
methode voor financieel-administratieve beroepen:
• Financieel administratief medewerker
• Bedrijfsadministrateur
• Junior assistent-accountant.

Financieel.info is gebaseerd op het kwalificatiedossier Financieel administratieve
beroepen. Deze methode dekt alle toetstermen van Stichting Praktijkleren (SPL)
af. Dit boek is gebaseerd op de toetsmatrijzen met de aanduiding FAB KE6 (Junior
assistent-accountant) en FAB KE7 (Bedrijfsadministrateur).

Het eerste hoofdstuk van het boek begint met een herhaling van de complete
boekhoudcyclus.

Een aantal onderwerpen in het boek is uitgebreider behandeld dan in de toetsmatrijs
is vermeld. Dit geldt met name voor de boekhouding met betrekking tot aandelen
en obligaties. Daardoor is het boek ook geschikt als voorbereiding op het examen
Bedrijfsadministrateur niveau 4 van de Nederlandse Associatie voor Examinering.

In het volgende overzicht staan de toetstermen. Per onderwerp is tussen haakjes
de weging vermeld. Door afronding komt het totaal van de percentages niet precies
op 100% uit.

HoofdstukToetstermCodeOnderwerp

3De kandidaat stelt voor een gegeven situatie

de journaalpost samen met betrekking tot

afschrijvingen.

1.11. Boekingen in

het memoriaal

BA 49%

JAA 43%
3De kandidaat stelt voor een gegeven situatie

de journaalpost samen met betrekking tot

vaste activa (desinvesteringen).

1.2
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HoofdstukToetstermCodeOnderwerp

6De kandidaat stelt voor een gegeven situatie

de journaalpost samen met betrekking tot

transitoria.

1.3

4De kandidaat stelt voor een gegeven situatie

de journaalpost samen met betrekking tot

voorraadverschillen en

waarderingsverschillen.

1.4

2-3-6De kandidaat stelt voor een gegeven situatie

de journaalpost samen met betrekking tot

(correctie)boekingen van privémutaties.

1.5

3De kandidaat stelt voor een gegeven situatie

de journaalpost samen met betrekking tot

leasing (uitgaande van de lessee).

1.6

5De kandidaat stelt voor een gegeven situatie

de journaalpost samen met betrekking tot

voorzieningen.

1.7

4De kandidaat stelt voor een gegeven situatie

de journaalpost samen met betrekking tot

tussenrekeningen (vraagposten, goederen

onderweg).

1.8

5De kandidaat stelt voor een gegeven situatie

de correctiejournaalpost samen.

1.9

5De kandidaat stelt op basis van

loongegevens de journaalpost samen.

1.10
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HoofdstukToetstermCodeOnderwerp

7De kandidaat benoemt wat de kenmerken

zijn van een gepubliceerde jaarrekening

en/of een geconsolideerde jaarrekening.

2.12. Functie van de

balans en

resultaten-

rekening, de

verschillende

vormen ervan

7De kandidaat legt uit wat de verschillen zijn

tussen een bedrijfseconomische

jaarrekening en een fiscale jaarrekening.

2.2

(o.a. voor het

herkennen van

fouten)

BA 20%

JAA 17%

6De kandidaat stelt onvolkomenheden op

de balans of resultatenrekening vast.

2.3

6De kandidaat controleert met behulp van

een grootboekrekening een balans of

resultatenrekening op het correct toepassen

van transitoria.

2.4

9De kandidaat legt uit hoe een doel van de

administratieve organisatie toegepast wordt

binnen een bedrijf.

3.13.

Administratieve

organisatie en

interne controle

BA 17%

JAA 15%

9De kandidaat stelt voor een gegeven situatie

de verschillende taken vast binnen de

functiescheiding.

3.2

9De kandidaat stelt voor een gegeven situatie

vast in hoeverre de interne controle

toereikend is (alleen elementaire processen

zoals inkoop, verkoop, betalingen).

3.3

9De kandidaat adviseert voor een gegeven

situatie hoe de interne controle verbeterd

kan worden (alleen elementaire processen

zoals inkoop, verkoop, betalingen).

3.4
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HoofdstukToetstermCodeOnderwerp

9De kandidaat stelt voor een gegeven situatie

vast of een onderneming verplicht is om

cliëntenonderzoek of melding te doen in

het kader van de Wet op het financieel

toezicht (Wft).

3.5

9De kandidaat noemt voorbeelden van

formele en materiële controle.

3.6

9De kandidaat noemt waarin verbands- en

afloopcontroles worden toegepast.

3.7

7-8De kandidaat noemt de onderdelen waar

een jaarverslag en jaarrekening uit dienen

te bestaan.

4.14. Functie

jaarverslag-

geving

BA 15%

JAA 13% 7-8De kandidaat benoemt voor wie, wanneer

en waarom een jaarrekening wordt gemaakt

en waar en wanneer deze gedeponeerd

moet worden.

4.2

8De kandidaat stelt voor een gegeven situatie

vast of een accountantscontrole verplicht

is.

4.3

8De kandidaat benoemt het doel en de

functie van de International Financial

Reporting Standard (IFRS).

4.4

8De kandidaat relateert een gegeven

wettekst aan een boekhoudkundig principe

(bestendigheids-, realisatie-, waarderings-

en matchingprincipe).

4.5
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HoofdstukToetstermCodeOnderwerp

10De kandidaat benoemt de normen waaraan

een accountantsorganisatie zich dient te

houden: zorgplicht, betrouwbaarheid,

5.15. Inleidende

kennis

accountancy wet-

en regelgeving

JAA 7%

deskundigheid, zeggenschapsstructuur,

kwaliteitsbeheersing, onafhankelijkheid,

onpartijdigheid, geheimhouding en integere

bedrijfsvoering.

10De kandidaat motiveert voor een gegeven

situatie of aan de normen van de

accountancy wordt voldaan.

5.2

11De kandidaat benoemt welke diensten door

een accountants- en/of

administratiekantoor worden geleverd:

6.16. Kennis van de

functie en het

dienstenpakket

verzorgen van de administratie, verzorgenvan accountants-

en administratie-

kantoren

JAA 4%

van de loonadministratie, verzorgen van de

belastingaangiften, samenstellen,

beoordelen en controleren jaarrekeningen,

opstellen van liquiditeitsprognoses en/of

geven van fiscale en bedrijfseconomische

adviezen, estate planning.

Toetsmatrijs © Stichting Praktijkleren.

HOE WERKT DE METHODE?
Financieel.info bestaat uit theorieboeken en bijbehorende werkboeken. In de
theorieboeken worden kennis en vaardigheden beschreven en aan de hand van
voorbeelden uitgelegd. In de werkboeken gaat de student actief aan de slag met
de opgedane kennis en vaardigheden.

Op de methodesite staan bronnen zoals video's, weblinks en documenten waar in
de boeken naar wordt verwezen.
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Bekijk de video op de methodesite.

Activeer de weblink op of download het document van de methodesite.

Deze website kun je bereiken via www.mbo-financieel.info.

Voordat je de digitale leeromgeving kunt gebruiken moet je je licentie activeren.
• Overleg met je docent welk type account je gebruikt.
• Ga naar www.edu-actief.nl/licentie.
• Bekijk de instructiefilm of lees het stappenplan.
• Volg de stappen.

Daarna kun je aan de slag!

Gebruik jaartallen
In dit boek is ervoor gekozen om bij opdrachten die zich afspelen binnen één
kalenderjaar geen jaartal te vermelden of het jaartal 20.. te gebruiken.
Indien er meerdere jaren van toepassing zijn, wordt gesproken van afgelopen, huidig
en komend jaar. Of worden jaartallen genoemd.
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HOOFDSTUK 1
De boekhoudcyclus en

overzichten



1.1 INLEIDING

In het boek Elementaire kennis bedrijfsadministratie is uitgebreid de boekhoudcyclus
behandeld.

In paragraaf 1.2 bespreken we nog eens de belangrijkste overzichten in de
boekhouding en in paragraaf 1.3 laten we in een voorbeeld nog een keer de
achtereenvolgende stappen in de boekhouding zien.
In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk behandelen we in het kort de aangifte
omzetbelasting.
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1.2 BOEKHOUDKUNDIGE OVERZICHTEN EN HUN
BETEKENIS

BALANS

Balans
Een balans is een overzicht van bezittingen, schulden en eigen vermogen op een
bepaald moment.

Een balans kan worden opgesteld in scontrovorm, gewijzigde scontrovorm en in
staffelvorm.

In scontrovorm staan de bedragen van bezittingen (activa) enerzijds en schulden
en eigen vermogen (passiva) anderzijds naast elkaar, en in staffelvorm staan ze
onder elkaar.

Een balans in scontrovorm van een eenmanszaak kan er als volgt uitzien:

CreditBalansDebet

€Eigen vermogen€Gebouwen

Hypothecaire lening o/gInventaris

Onderhandse lening o/gBestelauto

CrediteurenVoorraden

Overige korte schuldenDebiteuren

WinstsaldoLiquide middelen

€Totaal€Totaal

Activa
Activa zijn bezittingen die staan aan de debetzijde van de balans en zijn onder te
verdelen in vaste activa en vlottende activa.

Vaste activa
Vaste activa zijn activa die langer dan een jaar meegaan en dus langer dan een jaar
vermogen nodig hebben. Bijvoorbeeld gebouw, inventaris en bestelauto.
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Vlottende activa
Vlottende active zijn activa die korter dan een jaar in de onderneming aanwezig
zijn en korter dan een jaar vermogen nodig hebben. Bijvoorbeeld voorraden,
debiteuren en liquide middelen.

Passiva
De passiva zijn eigen vermogen en schulden die staan aan de creditzijde op de
balans en zijn onder te verdelen in eigen vermogen, vreemd vermogen op lange
termijn en vreemd vermogen op korte termijn.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen is het vermogen dat door de eigenaar (eenmanszaak) of
eigenaren (vof of maatschap) is ingebracht, verhoogd met (ingehouden) winsten.
In een besloten en naamloze vennootschap behoren aandelenkapitaal, algemene
reserve, agioreserve en winstsaldo tot het eigen vermogen.

Vreemd vermogen op lange termijn
Vreemd vermogen op lange termijn zijn schulden met een looptijd van meer dan
een jaar. In de balans zijn dat hypothecaire lening o/g en onderhandse lening o/g.

Vreemd vermogen op korte termijn
Vreemd vermogen op korte termijn zijn schulden met een looptijd van minder dan
een jaar. In de balans zijn dat crediteuren en overige korte schulden.

Voorbeeld
Van handelsonderneming Potters ziet de balans per 31 december er zo uit:

CreditBalans (× € 1.000,-)Debet

1.500Eigen vermogen1.400Gebouw

900Hypothecaire lening o/g520Inventaris

250Onderhandse lening o/g90Bestelauto

930Crediteuren1.320Voorraden

590Overige korte schulden1.010Debiteuren

230Winstsaldo60Liquide middelen

4.400Totaal4.400Totaal
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In staffelvorm staan alle posten onder elkaar en ziet dezelfde balans er als volgt
uit:

Activa (× € 1.000,-)

1.400Gebouw

520Inventaris

90Bestelauto

1.320Voorraden

1.010Debiteuren

60Liquide middelen

4.400

Passiva (× € 1.000,-)

1.500Eigen vermogen

900Hypothecaire lening o/g

250Onderhandse lening o/g

930Crediteuren

590Overige korte schulden

230Winstsaldo

4.400

FINANCIËLE FEITEN
Nadat de beginbalans is opgesteld, aan het begin van een jaar of van een maand,
vinden allerlei financiële mutaties plaats, zoals inkopen, verkopen, betalingen en
ontvangsten. Deze mutaties worden gejournaliseerd, rechtstreeks of vanuit
dagboeken.

Als mutaties direct worden gejournaliseerd spreken we van journaliseren volgens
de methode van de enkelvoudige overdrachtsposten (of enkelvoudige
journaalposten).
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