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Voorwoord

De in dit boek behandelde leerstof sluit volledig aan bij de examenmatrijs en 
toetstermen van Stichting Praktijkleren (SPL).
Hieronder is aangegeven welke toetstermen in welke hoofdstukken worden 
behandeld.

 \ Examenmatrijs FAB KE 6 en 7 voor JAA/BA

Onderwerp Code Toetsterm

1. Boekingen in het 

memoriaal BA/JAA

1.1 De kandidaat stelt voor een gegeven situatie de jour-

naalpost samen met betrekking tot afschrijvingen.

Hfst. 3

1.2 De kandidaat stelt voor een gegeven situatie de jour-

naalpost samen met betrekking tot vaste activa (desin-

vesteringen).

Hfst. 3

1.3 De kandidaat stelt voor een gegeven situatie de jour-

naalpost samen met betrekking tot transitoria.

Hfst. 6

1.4 De kandidaat stelt voor een gegeven situatie de jour-

naalpost samen met betrekking tot voorraadverschillen 

en waarderingsverschillen.

Hfst. 4

1.5 De kandidaat stelt voor een gegeven situatie de jour-

naalpost samen met betrekking tot (correctie)boekingen 

van privémutaties.

Hfst. 

2-3-6

1.6 De kandidaat stelt voor een gegeven situatie de jour-

naalpost samen met betrekking tot leasing (uitgaande 

van de lessee).

Hfst. 3

1.7 De kandidaat stelt voor een gegeven situatie de jour-

naalpost samen met betrekking tot voorzieningen.

Hfst. 5

1.8 De kandidaat stelt voor een gegeven situatie de jour-

naalpost samen met betrekking tot tussenrekeningen 

(vraagposten, goederen onderweg).

Hfst. 4

1.9 De kandidaat stelt voor een gegeven situatie de correc-

tiejournaalpost samen.

Hfst. 5
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Onderwerp Code Toetsterm

1.10 De kandidaat stelt op basis van loongegevens de jour-

naalpost samen.

Hfst. 5

2. Functie van de 

balans en resul-

taten-rekening, 

de verschillende 

vormen ervan (o.a. 

voor het herkennen 

van fouten) BA/JAA

2.1 De kandidaat benoemt wat de kenmerken zijn van een 

gepubliceerde jaarrekening en/of een geconsolideerde 

jaarrekening.

Hfst. 7

2.2 De kandidaat legt uit wat de verschillen zijn tussen een 

bedrijfseconomische jaarrekening en een fiscale jaar-

rekening.

Hfst. 7

2.3 De kandidaat stelt onvolkomenheden op de balans of 

resultatenrekening vast.

Hfst. 6

2.4 De kandidaat controleert met behulp van een groot-

boekrekening een balans of resultatenrekening op het 

correct toepassen van transitoria.

Hfst. 6

3. Administra-

tieve organisatie 

en interne controle 

(AO/IC) BA/JAA

3.1 De kandidaat legt uit hoe een doel van de administra-

tieve organisatie toegepast wordt binnen een bedrijf.

Hfst. 9

3.2 De kandidaat stelt voor een gegeven situatie de verschil-

lende taken vast binnen de functiescheiding.

Hfst. 9

3.3 De kandidaat stelt voor een gegeven situatie vast in hoe-

verre de interne controle toereikend is (alleen elemen-

taire processen zoals inkoop, verkoop, betalingen).

Hfst. 9

3.4 De kandidaat adviseert voor een gegeven situatie hoe 

de interne controle verbeterd kan worden (alleen ele-

mentaire processen zoals inkoop, verkoop, betalingen).

Hfst. 9

3.5 De kandidaat stelt voor een gegeven situatie vast of een 

onderneming verplicht is om cliëntenonderzoek of mel-

ding te doen in het kader van de Wet op het financieel 

toezicht (Wft).

Hfst. 9

3.6 De kandidaat noemt voorbeelden van formele en mate-

riële controle.

Hfst. 9

3.7 De kandidaat noemt voorbeelden waarin verbands- en 

afloopcontroles worden toegepast.

Hfst. 9

4. Functie jaarver-

slaggeving BA/JAA

4.1 De kandidaat noemt de onderdelen waar een jaarverslag 

uit dient te bestaan.

Hfst. 7-8

4.2 De kandidaat benoemt voor wie, wanneer en waarom 

een jaarrekening wordt gemaakt en waar en wanneer 

deze gedeponeerd moet worden.

Hfst. 7-8
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Onderwerp Code Toetsterm

4.3 De kandidaat stelt voor een gegeven situatie vast of een 

accountantscontrole wettelijk verplicht is.

Hfst. 8

4.4 De kandidaat benoemt het doel en de functie van de 

International Financial Reporting Standard (IFRS).

Hfst. 8

4.5 De kandidaat relateert een gegeven wettekst aan een 

boekhoudkundig principe (bestendigheids-, realisatie-, 

waarderings- en matchingsprincipe).

Hfst. 8

5. Inleidende 

kennis accoun-

tancy wet- en regel-

geving JAA

5.1 De kandidaat benoemt de normen waaraan een 

accountantsorganisatie zich dient te houden: zorgplicht, 

betrouwbaarheid, deskundigheid, zeggenschapsstruc-

tuur, kwaliteitsbeheersing, onafhankelijkheid, onpartij-

digheid, geheimhouding en integere bedrijfsvoering.

Hfst. 10

5.2 De kandidaat motiveert voor een gegeven situatie of 

aan de normen van de accountancy wordt voldaan.

Hfst. 10

6. Kennis van de 

functie en het 

dienstenpakket van 

accountants- en 

administratie-kan-

toren JAA

6.1 De kandidaat benoemt welke diensten door een accoun-

tants- en/of administratiekantoor worden geleverd: 

verzorgen van de administratie, verzorgen van de 

loonadministratie, verzorgen van de belastingaangiften, 

samenstellen, beoordelen en controleren jaarrekenin-

gen, opstellen van liquiditeitsprognoses en/of geven 

van fiscale en bedrijfseconomische adviezen, estate 

planning.

Hfst. 11

Vragen en opmerkingen over de uitgave kun je mailen naar de uitgever:
info@edu-actief.nl

Ad Bakker
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Hoofdstuk 1

De boekhoudcyclus en overzichten

1.1 Inleiding

In het boek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie is uitgebreid de boekhoud-
cyclus behandeld. In het kort zullen we deze herhalen en bespreken we nog een 
keer de belangrijkste onderdelen ervan.
In de traditionele boekhouding is de volgorde als volgt:

1.2 Korte herhaling van de boekhoudcyclus

Aan de hand van een eenvoudig voorbeeld herhalen we in deze paragraaf de 
boekhoudkundige handelingen van beginbalans tot eindbalans. 
Degenen die deze kennis nog voldoende beheersen, kunnen deze paragraaf 
zonder problemen overslaan. In de rest van het boek komt alles aan de orde wat 
nodig is voor het examen.

Winst-en-
verliesrekening

 

Eindbalans  

Beginbalans  Financiële feiten
 

Journaal  

Grootboek  

Proef- en
saldibalans  
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De volgorde is als volgt:
— eerst wordt de beginbalans (in scontrovorm of staffelvorm) opgesteld;
— dan worden de grootboekrekeningen per balansdatum geopend;
— vervolgens worden de mutaties gejournaliseerd;
— daarna worden de grootboekrekeningen bijgewerkt;
— dan wordt de kolommenbalans gemaakt (eerst de proef- en saldibalans en na 

controle daarvan de winst-en-verliesrekening en de eindbalans);
— daaropvolgend worden de eindbalans en winst-en-verliesrekening (in scon-

trovorm of staffelvorm) opgesteld;
— tot slot worden de grootboekrekeningen afgesloten per het einde van de 

periode en worden de balansrekeningen per het begin van de nieuwe peri-
ode weer heropend.

Op deze manier verloopt het systeem van boekhouden nog steeds, al is de vorm 
waarin het gebeurt in de loop van de tijd sterk veranderd. Handmatig boek-
houden op papier in boeken komt nog nauwelijks voor, bijna altijd gebeurt het 
tegenwoordig op de computer met behulp van een boekhoudprogramma.
Toch blijft kennis van het handmatige boekhouden belangrijk, omdat dat inzicht 
geeft in hoe het systeem werkt.

Hierna volgt een voorbeeld waarin stap voor stap de verschillende fasen van het 
boekhouden aan de orde komen.
In dit voorbeeld laten we de omzetbelasting buiten beschouwing.

 Z Voorbeeld
We beginnen met een beginbalans per 1 januari 2018 van een groothandel in 
hengelsportartikelen van Simon Severijns te Vinkeveen.

Voor het samenstellen van de balans van de onderneming van Simon Severijns 
is per 1 januari 2018 het volgende gegeven:
— inventaris € 80.000,–;
— kasgeld € 6.200,–;
— voorraad goederen € 24.000,–;
— nog te betalen bedragen € 2.420,–;
— vordering op debiteuren € 18.600,–;
— schuld aan crediteuren € 15.800,–;
— 4% onderhandse lening o/g € 48.000,–;
— positief saldo op de rekening bij de Rabobank € 23.600,–;
— eigen vermogen € 86.180,–.
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De aanduiding o/g bij de onderhandse lening betekent opgenomen geld, en dat 
houdt in dat het voor Severijns een schuld is.

 1. Stel de balans samen per 1 januari 2018 in scontrovorm (de kolommen debet en 
credit staan naast elkaar).

Uitwerking
Debet Balans van Simon Severijns per 1 januari 2018 Credit

Inventaris

Voorraad goederen

Debiteuren

Rabobank

Kas

€ 80.000,–

€ 24.000,–

€ 18.600,–

€ 23.600,–

€ 6.200,–

Eigen vermogen

4% Onderhandse lening o/g

Crediteuren

Nog te betalen bedragen

€ 86.180,–

€ 48.000,–

€ 15.800,–

€ 2.420,–

€ 152.400,– € 152.400,–

De bezittingen komen links aan de debetkant en de schulden en het eigen ver-
mogen rechts aan de creditkant. 

 2. Open per 1 januari 2018 de grootboekrekeningen. Het gaat dan om alle rekenin-
gen die in de balans staan.
De grootboekrekeningen worden genummerd; de nummers staan in het reke-
ningschema op blz. 46. Het is ook losbladig bijgevoegd en het is het schema dat 
wij ook in de rest van het boek volgen.
De bedragen uit de beginbalans worden op de grootboekrekeningen gezet met 
als omschrijving ‘Van balans’.

Uitwerking

Debet 020 Inventaris Credit

Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag

1 jan Van balans € 80.000,–

Debet 050 Eigen vermogen Credit

Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag

1 jan Van balans € 86.180,–




