
Opgave 3 

Groothandel HAKA N.V. handelt in kleding. Voor 2005 is de volgende omzetbegroting 

opgesteld: 

Omzet exclusief 19% BTW 

1e kwartaal 2005 €  1.500.000 

2e kwartaal 2005 €  1.800.000 

3e kwartaal 2005 €  1.500.000 

4e kwartaal 2005 €  2.100.000 

De omzetten zijn gelijkmatig binnen de kwartalen verdeeld. 

De brutowinst is begroot op 150% van de inkoopprijs exclusief 19% BTW. De voorraad ligt 

gemiddeld één maand in het magazijn. Er wordt alleen op rekening ingekocht. De duur van 

het ontvangen leverancierskrediet is 2 maanden. 

De verkoopkosten zijn 4% van de omzet exclusief BTW en worden één maand na het 

ontstaan van de omzet betaald. De BTW op de verkoopkosten is 19%. 

HAKA N.V. stelt elk kwartaal de resultatenbegroting en de liquiditeitsbegroting gelijktijdig 

op. Ze gebruikt daarvoor een standaardformulier. Een deel van dit formulier is als 

uitwerkbijlage bij dit examen opgenomen. 

2p 14  Bereken, ten behoeve van de invulling van het bovenvermeld standaardformulier, voor het 

derde kwartaal van 2005 het (de) bedrag(en) van de brutowinst en vul de regel ‘Brutowinst’ 

in op de uitwerkbijlage. Vermeld de berekening op de uitwerkbijlage. 

3p 15  Bereken, ten behoeve van de invulling van het bovenvermeld standaardformulier, voor het 

derde kwartaal van 2005 het (de) bedrag(en) van de verkoopkosten en vul de regel 

‘Verkoopkosten’ in op de uitwerkbijlage. Vermeld de berekening op de uitwerkbijlage. 

2p 16  Bereken, ten behoeve van de invulling van het bovenvermeld standaardformulier, voor het 

derde kwartaal van 2005 het (de) bedrag(en) van de crediteuren en vul de regel 

‘Crediteuren’ in op de uitwerkbijlage. Vermeld de berekening op de uitwerkbijlage. 
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Vraag 14, 15 en 16 

Gedeelte van het standaardformulier van HAKA N.V. voor het opstellen van de 

resultatenbegroting en de liquiditeitsbegroting. 

   PERIODE: DERDE KWARTAAL 2005

 Resultatenbegroting Liquiditeitsbegroting 

Brutowinst   

Verkoopkosten  

Crediteuren  

Noteer hier de berekeningen die nodig zijn voor de beantwoording van de vragen 14, 15 en 16 

en vul vervolgens bovenstaand formulier van HAKA N.V. in. 

Vraag 14 

Vraag 15 

Vraag 16 

Uitwerkbijlage bij de vragen 14, 15 en 16
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