
Opgave 7 

Handelsonderneming Dolfaan heeft de volgende balans per 1 april 2002 opgesteld. 

Debet Balans Dolfaan 1 april 2002 Credit 

Gebouwen €  500.000,– Eigen vermogen €  223.850,– 

Inventaris €  150.000,– 6% Hypothecaire lening €  400.000,– 

Voorraad  €  90.000,– 8% Onderhandse lening €  100.000,– 

Debiteuren €  178.500,– Voorzieningen €  20.000,– 

Te vorderen BTW €  51.300,– Te betalen BTW €  85.500,– 

Liquide middelen €  20.200,– Crediteur Slepijn €  160.650,–

 € 990.000,– €  990.000,–

Overige gegevens Dolfaan. 

Handelsonderneming Dolfaan is een filiaalbedrijf van onderneming Slepijn. Dolfaan betrekt 

haar goederen uitsluitend via onderneming Slepijn. 

Slepijn stelt voor al haar goederen consumentenprijzen vast die door Dolfaan worden 

overgenomen. Voor alle goederen dient Dolfaan aan Slepijn een prijs te betalen die 40% 

onder de vastgestelde consumentenprijs exclusief BTW ligt. 

De BTW op alle ingekochte en verkochte goederen is 19%. 

Handelsonderneming Dolfaan wil voor het tweede kwartaal van 2002 een 

liquiditeitsbegroting opstellen, waarbij rekening dient te worden gehouden met de volgende 

gegevens:

• alle inkopen en verkopen zijn regelmatig over de maanden van het kwartaal verdeeld;  

• alle inkopen en verkopen vinden op rekening plaats; 

• het verstrekte leverancierskrediet bedraagt 1 maand; 

• het genoten leverancierskrediet bedraagt 1,5 maand; 

• in het tweede kwartaal verwacht Dolfaan een omzet van € 630.000,– exclusief BTW; 

• op 30 juni 2002 bedraagt de verwachte voorraadwaarde € 72.000,–; 

• in het tweede kwartaal vindt de afdracht plaats van de over het eerste kwartaal 

verschuldigde BTW;  

• op 1 mei wordt op de 6% hypothecaire lening € 100.000,– afgelost, tevens wordt op deze 

datum de interest over het afgelopen halfjaar betaald; 

• de afschrijvingskosten op de gebouwen en machines bedragen 2% per kwartaal; 

• maandelijks voegt de onderneming € 1.000,– toe aan de voorziening onderhoud; 

• de overige uitgaven bedragen € 20.000,–. 

3p 32  Bereken het bedrag inclusief BTW, dat Dolfaan aan Slepijn moet betalen in verband met de 

door Slepijn in het tweede kwartaal van 2002 geleverde goederen. 

6p 33  Stel voor handelsonderneming Dolfaan voor het tweede kwartaal van 2002 een 

liquiditeitsbegroting op. Maak daarbij gebruik van de bijlage die bij deze vraag hoort. 
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Vraag 33 

Liquiditeitsbegroting Dolfaan 2e kwartaal 2002 

Ontvangsten: 

Debiteuren 

Totaal ontvangsten  

Uitgaven: 

Crediteuren  € 374.850,- 

Overige uitgaven  € 20.000,-

Totaal uitgaven 

Toename / afname liquide middelen1)

omcirkel het juiste antwoord

Bijlage bij vraag 33 

noot 1 
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