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Opgave 3
In deze opgave blijft de BTW buiten beschouwing.
Bloemendaal B.V. is importeur van vouwfietsen, die slechts in één uitvoering worden
geleverd. Op 30 december 2005 is onderstaande voorlopige balans opgesteld.
Voorlopige Balans Bloemendaal B.V. per 30 december 2005 (bedragen in €)
Vaste activa
300.000 Geplaatst aandelenvermogen
Voorraad
127.000 Reserves
Debiteuren
85.400 Lang vreemd vermogen
Overige vlottende activa
40.000 Kort vreemd vermogen
Liquide middelen
10.000 Winst
562.400
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Toelichting balans:
x De voorraad wordt volgens het fifo-systeem (first in first out) gewaardeerd.
x In 2005 zijn de inkoopprijzen voortdurend gedaald.
x De voorraad op bovenstaande balans bestaat uit:
60 vouwfietsen met een inkoopprijs van € 610,- per fiets;
80 vouwfietsen met een inkoopprijs van € 605,- per fiets;
een aantal vouwfietsen met een inkoopprijs van € 600,- per fiets.
Bereken hoeveel fietsen met een inkoopprijs van € 600,- volgens de voorlopige balans in
voorraad moeten zijn.
De directeur heeft aan de hand van de voorlopige balans de current ratio (zie formuleblad
vraag 15) berekend. Hij heeft de administrateur gevraagd om aan te geven welke
wijzigingen nog in de voorlopige balans moeten worden aangebracht en of de wijzigingen
van invloed zijn op de door hem berekende current ratio.
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Volgens de administrateur moet alleen nog onderstaande verkoop in de administratie
verwerkt worden.
x De verkoop op 31 december 2005 van 160 vouwfietsen voor € 750,- per fiets. De
verkoop is op rekening en de afnemer zal in januari 2006 de nota betalen.
Bereken met welk bedrag de op de balans vermelde winst zal toenemen door de verkoop
van 31 december 2005.
Om de invloed op de current ratio per 31 december 2005 vast te stellen, wil de directeur
weten of door de verkoop de vlottende activa in waarde zijn veranderd.
Is de waarde van de vlottende activa door de verkoop van 31 december 2005 toegenomen,
afgenomen of gelijk gebleven? Motiveer het antwoord zonder berekening.
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