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Opgave 3 

In deze opgave is het btw-tarief 21%. 

ink is een webshop in kantoorartikelen en heeft als rechtsvorm de 
eenmanszaak. 

an ink is de onderstaande balans per 1 december 201  gegeven.  

debet (getallen x  1) credit
Vaste activa Eigen vermogen 3.  
Inventaris 3.2 0 
  Lang vreemd 

vermogen  
Vlottende activa Banklening 2. 00 

oorraad 00 
ooruitbetaalde 

huur 1.200 
Kort vreemd 
vermogen  

ebiteuren 13  Crediteuren 4  
Te vorderen btw 12  Te betalen btw 00 
Li uide middelen 2. 00 

. 13 . 13 
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Op de balans van ink staat de balanspost ooruitbetaalde huur. eze 
balanspost hoort tot de overlopende posten. 

2p 14 Leg uit waarom ooruitbetaalde huur tot de overlopende posten hoort.  

ink stelt maandelijks een balans en een winst- en verliesrekening op.  
In december 201  moeten de onderstaande gegevens nog in de 
boekhouding worden verwerkt. 

a de inkoop van kantoorartikelen in december 201  voor  2 20 
inclusief btw  

e betaling is in januari 2020. 
b de betaling van de annu teit van december 201  met betrekking tot de 

banklening  
e maandelijkse annu teit is  3 en is gebaseerd op een 

interestvergoeding van 0 2  per maand. 
c een priv opname van  2.000 van de bank in december 
d de huurkosten van december  

Op 1 november is de huur voor drie maanden vooruitbetaald per bank. 
e de aanschaf op 1 december van inventaris voor  3.2  inclusief btw 

e betaling is contant. Op deze inventaris wordt maandelijks in  
vijf jaar lineair afgeschreven tot een restwaarde van 0. 

3p 15 Bereken met welk bedrag in totaal de li uide middelen van ink in 
december 201  afnemen als gevolg van de verwerking van bovenstaande 
gegevens a tot en met e.  
Vul hiertoe het gedeelte van de uitwerkbijlage dat bij deze vraag hoort in. 
Wanneer er geen verandering is, wordt 0 ingevuld.  

4p 16 Bereken de gevolgen voor de totale kosten van ink over december 201  
als gevolg van de verwerking van bovenstaande gegevens a tot en met e. 
Vul hiertoe het gedeelte van de uitwerkbijlage dat bij deze vraag hoort in. 
Wanneer er geen gevolg is, wordt 0 ingevuld.  
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uitwerkbijlage 

15 en 16  

financiële 
gebeurtenis 

afname liquide  
middelen  
(vraag 15) 

gevolgen 
voor kosten 
(vraag 16) 

berekeningen 
gevolgen voor 
kosten  
(vraag 16) 

a 
……………… ……………… ……………… 

b 
……………… ……………… ……………… 

c 
……………… ……………… ……………… 

d 
……………… ……………… ……………… 

e 

……………… ……………… ……………… 

totaal ……………… ……………. 

Opmerking 
Wanneer er geen afname of toename is, moet 0 worden ingevuld. 
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