CBN-advies 180/1 - Verwerking in de jaarrekening van de door de Vlaamse regering gecreëerde
opleidingscheques
Het besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2001 en het ministerieel besluit van 21 december 2001 creëerden in
Vlaanderen het systeem van "opleidingscheques". Vennootschappen kunnen maximaal 200 opleidingscheques met een
zichtwaarde van 30 euro aankopen. Het Vlaamse Gewest levert een bijdrage van 50% in het totaalbedrag van de aangekochte
opleidingscheques. De opleidingscheques hebben een geldigheidsduur van twaalf maanden vanaf de datum van uitgifte en
moeten aangewend worden voor een opleiding die heeft plaatsgevonden vóór het verstrijken van de geldigheidsduur.
Naar het oordeel van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen dienen deze opleidingscheques als volgt verwerkt te
worden in de jaarrekening van de vennootschap die ze aankoopt.
Bij aankoop boekt de vennootschap de opleidingscheque als een actief in post IX van de activa: Liquide middelen. De
tussenkomst van de Vlaamse overheid in de aankoopprijs ervan (15 euro) wordt geboekt als een opbrengst in post I,D van de
resultatenrekening: Andere bedrijfsopbrengsten.
Na het volgen van de gekozen opleiding wordt de door de opleidingsverstrekker aangerekende prijs ten laste genomen.De
geactiveerde opleidingscheque wordt afgeboekt wanneer hij als betaalmiddel wordt gebruikt.
De aanbevolen verwerkingswijze heeft tot gevolg dat netto geen resultaat erkend wordt wanneer de aankoop van de
vormingscheque en het volgen van de opleiding in hetzelfde boekjaar plaatsvinden: de opbrengst verbonden met de
tussenkomst van de overheid in de aankoopprijs van de opleidingscheque, wordt immers geneutraliseerd door het ten laste
nemen van de kostprijs van de gevolgde opleiding; wanneer daaarentegen de aankoop van de vormingscheque en het volgen
van de opleiding in verschillende boekjaren plaatsvinden, worden ook de opbrengst van de overheidstussenkomst bij het
aankopen van de opleidingscheque en de kostprijs van de gevolgde opleiding in verschillende boekjaren geboekt.
Opleidingscheques die waardeloos worden omdat zij niet gebruikt worden vóór hun vervaldatum, leiden tot een verlies ten
belope van hun zichtwaarde (30 euro) dat geboekt wordt in post V,C van de resultatenrekening: Andere financiële kosten.

