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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, samen met het boek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie deel 1,
gebaseerd op de toetsmatrijs met de aanduiding FAB KE1 EM.

HoofdstukToetstermCodeOnderwerp

9De kandidaat stelt aan de hand van een

printscreen van een ingevoerde boeking van

een investerings– of kostenfactuur de

journaalpost vast.

3.13. Boekingen

inkoopboek

(18%)

9De kandidaat stelt aan de hand van een

printscreen van een ingevoerde boeking van

een binnenlandse voorraadinkoopfactuur

de journaalpost vast.

3.2

9De kandidaat stelt aan de hand van een

printscreen van een ingevoerde boeking van

een buitenlandse voorraadinkoopfactuur de

journaalpost vast.

3.3

3De kandidaat stelt voor een gegeven situatie

de journaalpost samen met betrekking tot

vaste verrekenprijs en prijsverschillen.

3.4
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HoofdstukToetstermCodeOnderwerp

5De kandidaat stelt voor een gegeven situatie

de journaalpost samen met betrekking tot

gescheiden ontvangst van goederen en de

inkoopfactuur.

3.5

1De kandidaat stelt voor een gegeven situatie

de journaalpost samen met betrekking tot

vooruitbetaalde of achteraf betaalde kosten.

3.6

9De kandidaat stelt aan de hand van een

printscreen van een ingevoerde boeking van

een verkoopfactuur de journaalpost vast.

4.14. Boekingen

verkoopboek

(10%)

9De kandidaat stelt aan de hand van een

printscreen van een ingevoerde boeking van

ontvangsten of betaling per bank de

journaalpost vast.

5.15. Boekingen

bankboek (8%)

9De kandidaat stelt aan de hand van een

printscreen van een ingevoerde boeking van

een rechtstreekse betaling van kosten per

bank de journaalpost vast.

5.2

9De kandidaat stelt aan de hand van een

printscreen van een ingevoerde boeking van

ontvangsten of uitgaven per kas de

journaalpost vast.

6.16. Boekingen

kasboek (7%)

9De kandidaat stelt aan de hand van een

printscreen van een ingevoerde boeking van

de inkoopprijs van de verkopen in het

memoriaal de journaalpost vast.

7.17. Boekingen

memoriaal

(elementair)

(18%)

2De kandidaat stelt voor een gegeven situatie

de journaalpost samen met betrekking tot

afschrijvingen.

7.2
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HoofdstukToetstermCodeOnderwerp

4De kandidaat stelt voor een gegeven situatie

de journaalpost samen met betrekking tot

eenvoudige correctieboekingen.

7.3

3De kandidaat stelt voor een gegeven situatie

de journaalpost samen met betrekking tot

voorraadverschillen, bijzondere baten en

lasten.

7.5

1De kandidaat stelt voor een gegeven situatie

de journaalpost samen met betrekking tot

transitoria.

7.6

6De kandidaat stelt voor een gegeven situatie

de journaalpost samen met betrekking tot

de inkoopprijs van de omzet bij gescheiden

levering van goederen en factuur.

7.7

5De kandidaat stelt voor een gegeven situatie

de journaalpost samen met betrekking tot

gescheiden ontvangst van goederen en

factuur.

7.8

8De kandidaat vertaalt posten van de balans

(share capital, inventories, accounts

receivable, accounts payable, loan) van

Nederlands naar Engels en van Engels naar

Nederlands.

9.19. Kennis van

boekhoud-

kundige

begrippen in

Engels

vakjargon (8%)
8De kandidaat vertaalt posten van de

winst–en–verliesrekening (sales, cost of

goods sold, depreciation costs) van

Nederlands naar Engels en van Engels naar

Nederlands.

9.2
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HoofdstukToetstermCodeOnderwerp

8De kandidaat vertaalt posten van het

kasstroomoverzicht (receipts, payments,

cashflow) van Nederlands naar Engels en van

Engels naar Nederlands.

9.3

8De kandidaat vertaalt begrippen van de

indeling van de balans en van de

winst–en–verliesrekening (balance sheet,

9.4

profit and loss statement, fixed assets,

current assets, liquid assets, equity,

long–term debt, current liabilities, sales,

gross profit, expenses, (net) profit, (net) loss

van Nederlands naar Engels en van Engels

naar Nederlands.

8De kandidaat vertaalt ratio’s (solvency ratio,

liquidity ratio, profitability ratio, debtor ratio,

creditor ratio, stock turn-over ratio) van

Nederlands naar Engels en van Engels naar

Nederlands.

9.5

8De kandidaat vertaalt namen van

documenten in het administratieve proces

(invoice, credit note, order, order

9.6

confirmation, delivery note, payment

reminder) van Nederlands naar Engels en

van Engels naar Nederlands.

7De kandidaat stelt voor een gegeven situatie

vast op welke wijze de documenten

gearchiveerd kunnen worden.

10.110. Kennis van

(digitale)

archiverings–

systemen en

archivering–

vereisten (4%)

7De kandidaat benoemt de belangrijkste

(actuele) wettelijke bewaarplicht en

bewaartermijnen in relatie tot sociale

wetgeving en/of belastingwetgeving.

10.2
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HoofdstukToetstermCodeOnderwerp

7De kandidaat stelt in een gegeven situatie

vast of documenten in een dynamisch archief

of een permanent dossier worden bewaard.

10.3

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.

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.

Gebruik jaartallen
In dit theorieboek is ervoor gekozen om bij voorbeelden 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 over jaar 1, jaar 2 of
van afgelopen, huidig en komend jaar. Lees voor jaar 1 het huidige jaar.
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HOOFDSTUK 1
De permanentie in de

kosten en de opbrengsten



1.1 INLEIDING

In deel 1 heb je gezien dat ondernemingen minimaal eenmaal per jaar een balans
en een resultatenrekening samenstellen. Maar tussentijds maken veel
ondernemingen ook vaak deze overzichten, bijvoorbeeld maandelijks. Dit gebeurt
om zo snel mogelijk te kunnen ingrijpen als er iets fout gaat of dreigt fout te gaan.
Wil een onderneming op elk moment en snel een balans en winst–en–verliesrekening
kunnen maken, dan passen de meeste bedrijven daartoe in hun boekhouding de
permanentie of permanence toe. Voluit: ‘permanence de l’inventaire et des profits
et des pertes’. Een wat lange dure (Franse) benaming, zodat wij het kortweg houden
op permanentie.

Permanentie
De wijze van boeken, waarbij op elk moment (meestal maandelijks) een balans en
winst–en–verliesrekening kan worden opgesteld. Voorwaarde is wel dat met zuivere
rekeningen wordt gewerkt.

Als in het grootboek uitsluitend wordt gewerkt met zuivere rekeningen, kan de
onderneming permanent aan de hand van de kosten en opbrengsten het resultaat
bepalen.
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Om op elk gewenst moment een winst–en–verliesrekening te kunnen opstellen,
moet de onderneming permanent de waarde van elke bezitting, schuld, kosten en
opbrengst weergeven in het grootboek.

Wanneer het saldo van een grootboekrekening
• alleen maar een bezit, of
• alleen maar een schuld, of
• alleen maar een resultaat

weergeeft, spreken we van een zuivere rekening.

Zuivere rekeningen
Rekeningen waarvan het saldo of naar de balans (bezit/schuld), of naar de winst–en–
verliesrekening (opbrengst/kosten) gaat.

Er mogen bij de permanentie dan ook geen rekeningen voorkomen waarvan eerst
nog uitgezocht moet worden welk bedrag naar de balans gaat en welk bedrag naar
de winst–en–verliesrekening.

Een zuivere rekening van bezit of schuld noemen we een balansrekening.
Balansrekeningen hebben we in ons rekeningschema opgenomen in de rubrieken
0, 1, 2 en 7.
Een zuivere rekening waarvan het saldo een winst of verlies voorstelt, noemen we
een resultatenrekening. Resultatenrekeningen hebben we in ons rekeningschema
opgenomen in de rubrieken 4, 8 en 9.

Het boeken van de kosten is eenvoudig indien de kosten van elke maand gelijk zijn
aan de uitgaven van elke maand.
Indien bijvoorbeeld de huurkosten, groot € 1.500,-, maandelijks in de betreffende
maand per Rabobank worden betaald, boeken we:

1.500,-€440 Huurkosten

1.500,-€110 Rabobankaan

Het komt in de praktijk echter regelmatig voor, dat voor langer dan een maand:
• kosten vooruit worden betaald, bijvoorbeeld huurkosten en verzekeringskosten
• kosten achteraf worden betaald, bijvoorbeeld interestkosten en telefoonkosten.
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Indien kosten niet in de betreffende maand worden betaald en we toch elke maand
de nettowinst willen bepalen, moeten we bij de kosten het principe van de
permanentie toepassen.

We dienen dan in de betreffende maand of kwartaal een duidelijke scheiding te
maken tussen:
• het boeken van de betaling van de kosten
• het boeken van de kosten.

In paragraaf 1.1 zullen we aan de hand van een aantal voorbeelden illustreren hoe
bovenstaande boekingen verlopen indien we de permanentie toepassen.

Naast kosten kan een ondernemer bij het berekenen van het resultaat ook te maken
krijgen met opbrengsten die achteraf of vooruit worden ontvangen. Ook hier moeten
we de permanentie doorvoeren om maandelijks het resultaat te kunnen bepalen.
De permanentie in de opbrengsten behandelen we in paragraaf 1.2.

Om de kosten en de opbrengsten over de verschillende perioden te verdelen, maken
we gebruik van vier nieuwe balansrekeningen:

Rekening van bezit170 Vooruitbetaalde bedragen

Rekening van schuld171 Vooruitontvangen bedragen

Rekening van bezit172 Nog te ontvangen bedragen

Rekening van schuld173 Nog te betalen bedragen

PassivaBalansActiva

171 Vooruitontvangen bedragen170 Vooruitbetaalde bedragen

173 Nog te betalen bedragen172 Nog te ontvangen bedragen

We noemen deze vier rekeningen samen transitorische rekeningen of transitoria.
Deze vier rekeningen kunnen we weer onderverdelen in:
• transitorische activa: posten waarbij de kosten vooruitbetaald worden

(170 Vooruitbetaalde bedragen) of de opbrengsten achteraf ontvangen worden
(172 Nog te ontvangen bedragen)

• transitorische passiva: posten waarbij de kosten achteraf worden betaald
(173 Nog te betalen bedragen) of de opbrengsten vooruit worden ontvangen
(171 Vooruitontvangen bedragen).
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1.2 KOSTEN WORDEN VOOR MEERDERE PERIODEN
TEGELIJK VOORUIT– OF ACHTERAF BETAALD

Bij het betalen van kosten zijn er de volgende mogelijkheden:
1. Kosten worden voor meerdere perioden (maanden of kwartalen) tegelijk of een

jaar vooruitbetaald. We maken dan gebruik van de rekening
170 Vooruitbetaalde bedragen.

2. Kosten worden voor meerdere perioden (maanden of kwartalen) tegelijk achteraf
betaald. Nu gebruiken we de rekening 173 Nog te betalen bedragen.

Beide mogelijkheden zullen we aan de hand van een voorbeeld toelichten.

KOSTEN VOOR MEERDERE PERIODEN TEGELIJK VOORUITBETAALD
Als we kosten voor enkele maanden per bank vooruitbetalen, journaliseren we bij
de permanentie in de kosten:

Bij de vooruitbetaling

...€170 Vooruitbetaalde bedragen

...€1.. ...Bankaan

Van de kosten over een bepaalde periode, bijvoorbeeld maand

...€4.. ...kosten

...€170 Vooruitbetaalde bedragenaan

Voorbeeld
Op 2 januari wordt € 6.000,- per ASN Bank vooruitbetaald aan verzekeringskosten over het
jaar.

Gevraagd
1. Geef de journaalpost van deze betaling indien de onderneming geen gebruikmaakt van

de permanentie.
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2. Geef de journaalpost van de betaling van de verzekeringskosten op 2 januari en de
kostenboeking over januari indien de onderneming gebruikmaakt van de permanentie.

3. Welke journaalpost moet bij toepassing van de permanentie per maand worden gemaakt
in mei?

4. Stel de grootboekrekeningen 480 Verzekeringskosten en 170 Vooruitbetaalde bedragen
over mei. Sluit per 31 mei tevens de beide rekeningen af.

5. Stel de gedeeltelijke kolommenbalans samen over mei voor beide genoemde rekeningen
uit vraag 4.

Uitwerking
1. De journaalpost van deze betaling is:

6.000,-€480 Verzekeringskosten02–01

6.000,-€115 ASN Bankaan

Door deze manier van boeken worden de kosten niet evenredig over de verschillende
maanden verdeeld. De kosten van de verzekeringspremie, groot € 6.000,-, zouden alleen
maar betrekking hebben op de maand januari. De overige maanden van het kalenderjaar
dienen echter ook voor een evenredig deel te worden belast.

Indien we daarentegen gebruikmaken van de permanentie worden de verzekeringskosten
wel evenredig verdeeld over de twaalf maanden van het jaar.

2. Verzekeringskosten per maand: € 6.000,- / 12 = € 500,-. We dienen de maandelijkse kosten
van de verzekering te boeken op de laatste dag van elke maand (ultimo).

6.000,-€170 Vooruitbetaalde bedragen02–01

6.000,-€115 ASN Bankaan

500,-€480 Verzekeringskosten31–01

500,-€170 Vooruitbetaalde bedragenaan

Deze laatste journaalpost dienen we elke maand in het jaar te maken.
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3. De maandelijkse journaalpost is:

500,-€480 Verzekeringskosten31–05

500,-€170 Vooruitbetaalde bedragenaan

4. 480 Verzekeringskosten

CreditDebetOmschrijvingStuknr.Datum

500,-€Mei31–05

500,-€Naar winst–en–verliesrekening31–05

500,-€500,-€

170 Vooruitbetaalde bedragen

CreditDebetOmschrijvingStuknr.Datum

4.000,-€Balans01–05

500,-€Verzekering mei31–05

3.500,-Naar balans31–05

4.000,-€4.000,-€

5. Gedeeltelijke kolommenbalans per 31 mei.

BalansWinst–en–
verliesrekening

SaldibalansProefbalansGrootboek-
rekening

CDCDCDCD

3.500,-€3.500,-€500,-€4.000,-€

170 Vooruitbetaalde

bedragen

500,-€500,-€500,-€

480

Verzekeringskosten
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KOSTEN VOOR MEERDERE PERIODEN TEGELIJK ACHTERAF BETAALD
Als we kosten voor meerdere perioden (maanden of kwartalen) achteraf per bank
betalen, journaliseren we bij de permanentie in de kosten:

Van de kosten over een bepaalde maand

...€4.. ...kosten

...€173 Nog te betalen bedragenaan

Bij de betaling achteraf

...€173 Nog te betalen bedragen

...€4.. ...kostenaan

Voorbeeld
Detaillist Hendrix heeft op 1 juli een bedrijfspand gehuurd. Op 30 september wordt € 6.000,-
huur per Rabobank achteraf betaald voor het derde kwartaal (juli, augustus en september).

Gevraagd
1. Geef de journaalpost van de betaling van de huur op 30 september indien detaillist

Hendrix geen gebruikmaakt van de permanentie.
2. Geef de journaalpost die moet worden gemaakt voor de maandelijkse huurkosten van

het derde kwartaal als detaillist Hendrix in zijn boekhouding iedere maand het resultaat
wil vaststellen (permanentie).

3. Geef de journaalpost van de betaling van de huur op 30 september als Hendrix in zijn
boekhouding de permanentie toepast.

4. Stel de rekeningen 440 Huurkosten en 173 Nog te betalen bedragen samen per 31 juli.
Je hoeft de rekeningen niet af te sluiten.

5. Geef de gedeeltelijke kolommenbalans per 31 juli voor de rekeningen 440 Huurkosten
en 173 Nog te betalen bedragen.

6. Stel de rekeningen 440 Huurkosten en 173 Nog te betalen bedragen samen per
30 september. Sluit deze rekeningen af.

7. Geef de gedeeltelijke kolommenbalans per 30 september voor de rekeningen
440 Huurkosten en 173 Nog te betalen bedragen.
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Bij de uitwerking van bovenstaande vragen maken we gebruik van onderstaande tijdlijn.

Dec.Nov.Okt.Sept.Aug.JuliMaand

2.000,-€2.000,-€2.000,-€Huurkosten

6.000,-€Betaling huur

Uitwerking
1. De journaalpost van deze betaling is:

6.000,-€440 Huurkosten30–09

6.000,-€110 Rabobankaan

2. Als detaillist Hendrix zijn resultaat elke maand wil bepalen, dan heeft hij zowel in juli als
in augustus als in september € 2.000,- huurkosten gemaakt en niet € 6.000,- in september.
Hij maakt dan ook maandelijks (juli, augustus en september) de journaalpost die de
werkelijk gemaakte kosten van de betreffende maand weergeeft.

2.000,-€440 Huurkosten

2.000,-€173 Nog te betalen bedragenaan

3. De journaalpost van deze betaling is:

6.000,-€173 Nog te betalen bedragen30–09

6.000,-€110 Rabobankaan

4. 440 Huurkosten

CreditDebetOmschrijvingStuknr.Datum

2.000,-€Juli31–07
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173 Nog te betalen bedragen

CreditDebetOmschrijvingStuknr.Datum

2.000,-€Juli31–07

5. De gedeeltelijke kolommenbalans per 31 juli.

BalansWinst–en–
verliesrekening

SaldibalansProefbalansGrootboek–
rekening

CDCDCDCD

2.000,-€2.000,-€2.000,-€

173 Nog te betalen

bedragen

2.000,-€2.000,-€2.000,-€440 Huurkosten

6. 440 Huurkosten

CreditDebetOmschrijvingStuknr.Datum

2.000,-€September30–09

2.000,-€Naar winst–en–verliesrekening30–09

2.000,-€2.000,-€

173 Nog te betalen bedragen

CreditDebetOmschrijvingStuknr.Datum

4.000,-€Balans01–09

2.000,-September30–09

6.000,-€Rabobank30–09

6.000,-€6.000,-€
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7. De gedeeltelijke kolommenbalans per 30 september.

BalansWinst–en–
verliesrekening

SaldibalansProefbalansGrootboek–
rekening

CDCDCDCD

6.000,-€6.000,-€

173 Nog te betalen

bedragen

2.000,-€2.000,-€2.000,-€440 Huurkosten

1.3 OPBRENGSTEN WORDEN VOOR MEERDERE
PERIODEN TEGELIJK VOORUIT OF ACHTERAF
ONTVANGEN

De problemen die zich voordeden rond de kosten en de uitgaven, die we in de vorige
paragraaf hebben besproken, doen zich op overeenkomstige wijze voor ten aanzien
van opbrengsten en ontvangsten.

Het boeken van de opbrengsten is eenvoudig indien de opbrengsten van elke maand
gelijk zijn aan de ontvangsten van elke maand. Indien bijvoorbeeld de
huuropbrengsten, groot € 1.500,-, maandelijks in de betreffende maand per SNS
Bank worden ontvangen, boeken we:

1.500,-€113 SNS Bank

1.500,-€910 Huuropbrengstenaan

Er kunnen in de praktijk echter ook nog twee andere mogelijkheden voorkomen:
1. Bedragen worden vooruitontvangen, waardoor de opbrengst betrekking heeft

op een volgende periode. We maken dan gebruik van de grootboekrekening
171 Vooruitontvangen bedragen.

2. Bedragen worden achteraf ontvangen, waardoor de opbrengst in een
voorgaande periode moet worden verantwoord. We gebruiken dan de
grootboekrekening 172 Nog te ontvangen bedragen.
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Indien opbrengsten niet in de betreffende maand worden ontvangen en we toch
elke maand het resultaat willen bepalen, moeten we bij de opbrengsten het principe
van de permanentie toepassen. We dienen dan in de betreffende maand of kwartaal
een duidelijke scheiding te maken tussen:
• het boeken van de ontvangst van de opbrengsten
• het boeken van de opbrengsten.

We willen beide bovengenoemde mogelijkheden toelichten aan de hand van een
aantal voorbeelden.

OPBRENGSTEN VOOR MEERDERE PERIODEN TEGELIJK VOORUITONTVANGEN
Journaalposten permanentie bij vooruitontvangen opbrengsten:

Van de ontvangst vooraf

...€1.. ... Bank

...€171 Vooruitontvangen bedragenaan

Van de opbrengsten over een bepaalde periode (bijvoorbeeld een maand)

...€171 Vooruitontvangen bedragen

...€1.. ... Bankaan

Voorbeeld
Op 2 januari wordt door een verzekeringsmaatschappij € 6.000,- aan verzekeringspremie over
het jaar per SNS Bank vooruitontvangen.

Gevraagd
1. Geef de journaalpost van deze ontvangst indien de verzekeringsmaatschappij geen

gebruikmaakt van de permanentie.
2. Geef de journaalposten van de ontvangst op 2 januari en de opbrengstenboeking over

januari indien de verzekeringsmaatschappij gebruikmaakt van de permanentie.
3. Welke journaalpost moet bij toepassing van de permanentie worden gemaakt in mei?
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4. Stel de grootboekrekeningen 980 Verzekeringsopbrengsten en
171 Vooruitontvangen bedragen samen over oktober. Sluit beide rekeningen per
31 oktober af.

5. Stel de gedeeltelijke kolommenbalans samen over oktober voor beide genoemde
rekeningen uit onderdeel 4.

Uitwerking
1. De journaalpost van de ontvangst:

6.000,-€113 SNS Bank02–01

6.000,-€980 Verzekeringsopbrengstenaan

Door deze manier van boeken worden de opbrengsten niet evenredig over de verschillende
maanden verdeeld. De opbrengst van de verzekeringspremie, groot € 6.000,-, zou alleen
maar betrekking hebben op de maand januari.
De rekening 980 Verzekeringsopbrengsten moet in de overige maanden van het jaar
worden gecrediteerd voor een evenredig deel.
Indien we echter gebruikmaken van de permanentie worden de verzekeringsopbrengsten
wel evenredig verdeeld over de twaalf maanden van het jaar.

2. Verzekeringsopbrengsten per maand: € 6.000,- / 12 = € 500,-.

6.000,-€113 SNS Bank02–01

6.000,-€171 Vooruitontvangen bedragenaan

500,-€171 Vooruitontvangen bedragen31–01

500,-€980 Verzekeringsopbrengstenaan

Deze laatste journaalpost moeten we elke maand maken.
3. De journaalpost in mei is:

500,-€171 Vooruitontvangen bedragen31–05

500,-€980 Verzekeringsopbrengstenaan
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Voorwoord
Voor je ligt het werkboek Elementaire kennis bedrijfsadministratie | deel 2 dat hoort bij de methode
Financieel.info

In dit werkboek wordt verwezen naar het bijbehorende theorieboek Elementaire kennis bedrijfsadministratie
| deel 2.

Bestudeer de paragraaf uit het theorieboek Elementaire kennis bedrijfsadministratie | deel 2.

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.

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.

Hoe moet je de licentie activeren?
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 werkboek 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 over jaar 1, jaar 2 of van afgelopen, huidig en
komend jaar. Lees voor jaar 1 het huidige jaar.
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Rekeningschema



HOOFDSTUK 1
De permanentie in de

kosten en de opbrengsten



 KENNISVRAGEN HOOFDSTUK 1

1. Wat wordt verstaan onder permanentie?

2. Geef een andere naam voor permanentie.

3. Een zuivere rekening is een rekening waarvan het saldo naar de:
balans gaat
winst-en-verliesrekening gaat
balans of naar de winst-en-verliesrekening gaat
balans en naar de winst-en-verliesrekening gaat

4. Welke van de volgende rekeningen zijn rekeningen van schuld? Let op! Meerdere antwoorden kunnen juist
zijn.

vooruitbetaalde bedragen
vooruitontvangen bedragen
nog te ontvangen bedragen
nog te betalen bedragen.

5. Welke twee mogelijkheden zijn er bij de permanentie in geval van opbrengsten?

1.

2.

6. Wat zijn transitorische rekeningen?

7. Wat zijn transitorische activa?
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8. Wat zijn transitorische passiva?

9. Geef twee voorbeelden van grootboekrekeningen die behoren tot de transitorische activa.a.

1.

2.

b. Geef twee voorbeelden van grootboekrekeningen die behoren tot de transitorische passiva.

1.

2.

10. Welke journaalpost maken we bij de permanentie in de kosten als we kosten voor enkele maanden per
bank vooruitbetalen:

a. bij de vooruitbetaling?

b. van de kosten over een bepaalde maand?

11. Welke journaalpost maken we bij de permanentie in de kosten bij achterafbetaling:

a. van de kosten over een bepaalde maand?

b. bij de betaling achteraf?
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 TOEPASSINGSOPDRACHTEN HOOFDSTUK 1

De opdrachten 1 t/m 16 horen bij paragraaf 1.2.

Opdracht 1
Manolev bv betaalt op 2 januari € 8.000,- per Rabobank vooruit de verzekeringspremie voor het hele jaar.
Manolev bv maakt in haar boekhouding geen gebruik van de permanentie.

Geef de journaalpost van deze betaling.

Opdracht 2
Johan van der Gijp betaalt op 31 juli de premie voor de brandverzekering een jaar vooruit. De jaarpremie
bedraagt € 1.200,-.

Welk bedrag heeft Johan op 1 januari van het volgende jaar al vooruitbetaald?

Opdracht 3
Op 2 mei wordt door Joyce Vrolijk per ABN Amro € 3.000,- vooruitbetaald aan verzekeringspremie voor de
periode mei tot en met april van het volgende jaar. Joyce past in haar boekhouding de permanentie toe en
boekt maandelijks de kosten op de rekening 480 Verzekeringskosten.

a. Bereken de verzekeringskosten per maand.

b. Welke journaalpost moet Joyce maken op 31 augustus?
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Opdracht 4
Hans Derksen betaalt de huur van het eerste kwartaal op 2 januari per ING Bank vooruit. Het betreft een bedrag
van € 3.000,-. Hans past in zijn onderneming de permanentie per maand toe.

a. Bereken de huurkosten per maand.

b. Geef de journaalpost van de betaling per ING Bank op 2 januari.

Opdracht 5
Op 1 maart wordt door Ans Hendriks per SNS Bank een bedrag van € 7.500,- vooruitbetaald aan
verzekeringspremie voor de periode maart tot en met februari van het volgende jaar. Ans past in haar
boekhouding de permanentie per maand toe.

a. Bereken de verzekeringskosten per maand.

b. Geef de journaalpost van de betaling van de verzekeringspremie op 1 maart.

c. Welke journaalpost moet Ans maken op 30 april?
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Opdracht 6
Groothandelsbedrijf Intra te Middelburg betaalt de verzekeringspremie voor zijn bedrijfsauto’s elk jaar vooruit.
Op 2 januari wordt € 7.200,- per ING Bank vooruitbetaald aan verzekeringskosten voor het hele jaar.

a. Geef de journaalpost van de betaling van de verzekeringspremie op 2 januari en de maandelijkse
kostenboeking.

b. Welke journaalpost moet worden gemaakt op 30 april?

c. Stel de grootboekrekeningen 480 Verzekeringskosten en 170 Vooruitbetaalde bedragen samen over mei.

480 Verzekeringskosten

CreditDebetOmschrijvingStuknr.Datum

€€

170 Vooruitbetaalde bedragen

CreditDebetOmschrijvingStuknr.Datum

€€

d. Stel de gedeeltelijke kolommenbalans samen van 1 januari tot en met 31 mei voor beide rekeningen genoemd
bij c.

Kolommenbalans van 1 januari t/m 31 mei (× € 1,-)

BalansWinst–en–
verliesrekening

SaldibalansProefbalansGrootboekrekening

CDCDCDCD

170 Vooruitbetaalde bedragen

480 Verzekeringskosten
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Opdracht 7
Bettine Mutsaers is eigenaresse van Boetiek Bettine. Ze heeft een winkelpand gehuurd voor € 1.200,- per maand.
Bettine betaalt de huur per kwartaal vooruit per ING Bank. In het jaar betaalt zij de huur op 2 januari, 2 april,
2 juli en 2 oktober.

a. Geef de journaalpost van de betaling van de huur op 2 januari.

b. Geef de journaalpost van de huurkosten over februari.

c. Geef de journaalpost van de betaling per 2 april.

d. Welke bedragen zijn geboekt op de rekening 170 Vooruitbetaalde kosten tot en met juni?

170 Vooruitbetaalde kosten

CreditDebetOmschrijvingStuknr.Datum

€€
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Opdracht 8
De gemeente Roerdalen sluit eind oktober met Roerstreek bv een onderhoudscontract voor het verzorgen van
het groenonderhoud voor het komende jaar. De gemeente Roerdalen dient voor het onderhoud per drie
maanden een bedrag vooruit te betalen op 31 januari, 30 april, 31 juli en 31 oktober. De gemeente betaalt via
de ASN Bank op:

4.500,-€31 oktober

4.500,-€31 januari

4.950,-€30 april

4.950,-€31 juli

4.950,-€31 oktober

De gemeente stelt maandelijks een winst-en-verliesrekening op.

In het grootboek van de gemeente komen onder andere de volgende rekeningen voor:
• 115 ASN Bank
• 170 Vooruitbetaalde bedragen groenonderhoud
• 444 Kosten groenonderhoud.

Geef de journaalposten die de gemeente Roerdalen maakt in:

a. maart

b. april

c. mei
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Opdracht 9
Ben van de Leur te Hilversum sluit in verband met de aanschaf van een bedrijfsauto een allriskverzekering bij
Nationale Nederlanden. Op 1 mei 2019 betaalt hij per Rabobank € 2.400,- verzekeringspremie voor de komende
12 maanden.

Een jaar later, op 1 mei 2020, betaalt Ben per Rabobank de verzekeringspremie voor opnieuw de komende 12
maanden. Omdat Ben nu een jaar schadevrij heeft gereden, is de premie verlaagd tot € 2.160,-.

Ben van de Leur stelt maandelijks een winst-en-verliesrekening samen.

a. Geef de journaalpost van de betaling van de verzekeringspremie op 1 mei 2020.

b. Geef de journaalpost van de verzekeringskosten in april 2020.

c. Geef de journaalpost van de verzekeringskosten in mei 2020.

Opdracht 10
Minouska van Unen is eigenaresse van Minouska Optiek te Valkenswaard. Ze heeft op 1 januari in verband met
de aanschaf van haar bedrijfspand een 5% hypothecaire lening afgesloten van € 300.000,-. De lening heeft een
looptijd van 30 jaar. De interest op deze lening dient aan het eind van elk jaar op 31 december te worden betaald
per ABN Amrobank. De lening zal Minouska aan het eind van de looptijd in één keer aflossen. Minouska stelt
niet elke maand een winst-en-verliesrekening samen, zij past dus geen permanentie toe.

a. Bereken de interestkosten die Minouska jaarlijks dient te betalen op 31 december.

b. Geef de journaalpost die Minouska maakt van de betaling van de interest op 31 december.
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Opdracht 11
Minouska van Unen (zie opdracht 10) besluit om per 1 januari de permanentie toe te passen.

a. Bereken de interestkosten voor de maand januari.

b. Welke journaalpost maakt Minouska in januari van de interestkosten?

c. Welke journaalpost maakt Minouska in februari van de interestkosten?

d. Welke journaalpost maakt Minouska op 31 december van de betaling van de interest per ABN Amrobank?

Opdracht 12
Marijke Verheul heeft in het afgelopen jaar een 6% hypothecaire lening afgesloten bij de SNS Bank. Per 1 januari
bedraagt deze lening nog € 400.000,-. De interest op deze lening wordt elk half jaar, op 30 juni en 31 december,
achteraf betaald. Op 31 december lost Marijke € 25.000,- af.

Marijke past in haar boekhouding de maandelijkse permanentie toe.

a. Welke journaalpost maakt Marijke op 31 januari?
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b. Stel de grootboekrekeningen 173 Nog te betalen bedragen en 460 Interestkosten samen over 31 januari.

173 Nog te betalen bedragen

CreditDebetOmschrijvingStuknr.Datum

€€

460 Interestkosten

CreditDebetOmschrijvingStuknr.Datum

€€

c. Geef de gedeeltelijke kolommenbalans per 31 januari voor de rekeningen 173 Nog te betalen bedragen en
460 Interestkosten.

Kolommenbalans per 31 januari (× € 1,-)

BalansWinst-en-
verliesrekening

SaldibalansProefbalansGrootboekrekening

CDCDCDCD

173 Nog te betalen bedragen

460 Interestkosten

d. Welke journaalposten moet Marijke op 30 juni en 31 december maken?
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Opdracht 13
Piet Thijssen heeft een speciaalzaak in verrekijkers. De winkelruimte heeft hij gehuurd bij Lennaerts investments.
De huurkosten bedragen € 18.000,- en moeten per Rabobank achteraf worden betaald op 31 maart, 30 juni, 30
september en 31 december. Piet past in zijn boekhouding de maandelijkse permanentie toe.

a. Welke journaalpost maakt Piet op 31 januari?

b. Stel de grootboekrekeningen 173 Nog te betalen bedragen en 440 Huurkosten samen over 31 januari.

173 Nog te betalen bedragen

CreditDebetOmschrijvingStuknr.Datum

€€

440 Huurkosten

CreditDebetOmschrijvingStuknr.Datum

€€

c. Geef de gedeeltelijke kolommenbalans per 31 januari voor de rekeningen 173 Nog te betalen bedragen en
440 Huurkosten.

Gedeeltelijke kolommenbalans 31 januari (× € 1,-)

BalansWinst–en–
verliesrekening

SaldibalansProefbalansGrootboekrekening

CDCDCDCD

173 Nog te betalen bedragen

440 Huurkosten

d. Welke journaalposten moet Piet op 31 maart, 30 juni, 30 september en 31 december maken?

18



Opdracht 14
Detaillist Vossen heeft op 1 april een bedrijfspand gehuurd.

Op 30 juni betaalt Vossen € 12.000,- huur per Rabobank achteraf voor het tweede kwartaal (april, mei, juni).
Vervolgens betaalt hij € 12.000,- aan het einde van elk kwartaal.

a. Noteer vooraf in de tijdlijn de bedragen voor de huurkosten en voor de betaling van de huur.

Tijdlijn (× € 1,-)

Dec.Nov.Okt.Sept.Aug.JuliJuniMeiAprilMaand

Huurkosten

Betaling

b. Geef de journaalpost die detaillist Vossen moet maken van de maandelijkse huurkosten van het tweede
kwartaal als hij in zijn boekhouding iedere maand het resultaat wil vaststellen.

c. Geef de journaalpost van de betaling van de huur op 30 juni per Rabobank.

d. Stel de rekeningen 173 Nog te betalen bedragen en 440 Huurkosten samen over 31 mei. Je hoeft de
rekeningen niet af te sluiten.

173 Nog te betalen bedragen

CreditDebetOmschrijvingStuknr.Datum

€€

440 Huurkosten

CreditDebetOmschrijvingStuknr.Datum

€€
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e. Geef de gedeeltelijke kolommenbalans per 31 mei voor de rekeningen 440 Huurkosten en 173 Nog te betalen
bedragen.

Gedeeltelijke kolommenbalans 31 mei (× € 1,-)

BalansWinst–en–
verliesrekening

SaldibalansProefbalansGrootboekrekening

CDCDCDCD

173 Nog te betalen bedragen

440 Huurkosten

Opdracht 15
Kelly Beumers heeft een vleesgroothandel in Panningen. Voor het onderhoud aan de koelruimtes heeft Kelly
een contract afgesloten met Savelkoul bv te Grevenbicht. De vergoeding betreffende het onderhoud wordt
door Kelly halfjaarlijks via de ING Bank achteraf betaald, en wel op 30 april en 31 oktober.

Op 31 oktober 2018 is voor het laatst een bedrag betaald van € 2.100,-.

In 2019 en 2020 betaalt Kelly de nota’s (exclusief btw) voor onderhoud aan Savelkoul bv op de volgende data:

2.100,-€30 april 2019

2.400,-€31 oktober 2019

2.400,-€30 april 2020

Kelly past in haar boekhouding de permanentie toe en stelt per kwartaal een winst-en–verliesrekening samen.
Bij betalingen moet rekening worden gehouden met 21% btw.

a. Wat is het saldo van de grootboekrekening 173 Nog te betalen bedragen per 31 december 2018?

b. Geef de journaalposten die Kelly maakt in:
het tweede kwartaal van 2019•

• het derde kwartaal van 2019.
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c. Bepaal de totale onderhoudskosten over 2019.

Opdracht 16
Gijs van Boxtel te Steenwijk heeft voor zijn handelsonderneming een winkelpand en een magazijnruimte
gehuurd.

De huur van het winkelpand bedraagt € 2.500,- per maand en moet per ASN Bank vooruit worden betaald op
1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.

De huur van het magazijn is € 4.800,- per jaar. Gijs moet deze achteraf per ASN Bank betalen op 31 maart, 30
juni, 30 september en 31 december.

Gijs past in zijn boekhouding de permanentie toe en stelt elke maand een resultatenrekening op.

a. Welke journaalposten moet Gijs in een jaar maken van de betalingen van het gehuurde winkelpand?

b. Welke journaalposten moet Gijs in een jaar maken van de betalingen van het gehuurde magazijn?
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c. Welke journaalposten moet Gijs in een jaar maken van de kosten van het gehuurde winkelpand?

d. Welke journaalposten moet Gijs in een jaar maken van de kosten van het gehuurde magazijn?

De opdrachten 17 t/m 34 horen bij paragraaf 1.3.

Opdracht 17
Een handelsonderneming ontvangt voor de verhuur van een kleine werkplaats de huur op 31 oktober een jaar
vooruit. De jaarpremie bedraagt € 4.080,-.

Welk bedrag heeft de handelsonderneming per 31 oktober vooruitontvangen voor het volgende jaar?

Opdracht 18
Groothandelsbedrijf Storms verhuurt een deel van zijn magazijn aan collega Kempen. De huur ontvangt Storms
per kwartaal vooruit op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. Voor een jaar bedraagt de huurprijs € 48.000,-.

a. Bereken voor de maand april de huurontvangst.

b. Bereken voor de maand april de huuropbrengst.

Opdracht 19
Bowie bv te Lelystad verhuurt een gedeelte van haar distributiecentrum. Zij ontvangt in € 4.500,- vooraf op 1
januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. Bowie bv stelt maandelijks een winst-en-verliesrekening samen.

Welke journaalpost maakt Bowie bv van de ontvangst per ING Bank op 1 april?
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