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Opgave 6 

In deze opgave is het btw-tarief 21%. 

Annemiek en haar zakenpartner Rianna hebben een 
relatiebemiddelingsbureau: Only1 vof. De administratie wordt door 
Annemiek gedaan. Op 30 december 2020 heeft ze onderstaande 
(gedeeltelijk ingevulde) overzichten opgesteld voor de nog niet afgesloten 
maand december 2020. 

Liquiditeitsoverzicht van december 2020, getallen x € 1 
uitgaven ontvangsten
marketing 555 relatiebemiddeling 9.680
huur -
overig 250
afgedragen btw 2.800 
privé-onttrekking Rianna 2.000 
privé-onttrekking 
Annemiek 3.000 
…………. ………….
…………. ………….
…………. ………….
…………. ………….

         Winst- en verliesrekening over december 2020, getallen x € 1 
kosten   opbrengsten
marketingkosten 450 relatiebemiddeling 7.500
huurkosten 460
overige kosten 240 
afschrijvingskosten 200
……………. ………….
…………… ………….
……………. ………….
……………. ………….
……………. ………….
……………. ………….
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Annemiek moet op 31 december 2020 nog enkele financiële feiten in deze 
overzichten verwerken.  

a Only1 heeft een banklening. Op 31 december 2020 worden de  
interest van € 600 over geheel 2020 en de jaarlijkse aflossing van  
€ 2.000 betaald.  

b Op 31 december 2020 komen er nog ontvangsten binnen van facturen 
die in november zijn verzonden voor verleende bemiddelingsdiensten 
van Only1. Het gaat om een totaalbedrag van € 2.178 inclusief 21% 
btw. De btw is al eerder verrekend met de Belastingdienst. 

Only1 bepaalt het resultaat elke maand. 

4p 27 Geef voor elk van de twee financiële feiten (a en b) aan wat de 
consequenties ervan zijn voor zowel het liquiditeitsoverzicht als de winst- 
en verliesrekening.  
Vul hiervoor de uitwerkbijlage bij deze vraag volledig in (naam van de 
post, bedrag en juiste plek).  

Volgens de overeenkomst met de kredietverstrekker mag het eigen 
vermogen van Only1 aan het einde van een maand nooit minder zijn dan 
aan het begin van die maand.  

3p 28 Toon met een berekening aan of Only1 zich op 31 december 2020 aan 
deze overeenkomst met de kredietverstrekker houdt.  

Annemiek vertelt haar zakenpartner Rianna, dat ze in de maand februari 
2021 met haar levenspartner Nick wil gaan trouwen. Op dit moment 
hebben Annemiek en Nick een samenlevingscontract. Om de kosten van 
de notaris te voorkomen, trouwt Annemiek het liefst in wettelijke 
(beperkte) gemeenschap van goederen, maar Nick is bang dat er dan een 
kans bestaat dat hij in dat geval ook opdraait voor de schulden van Only1.  

2p 29 Met welke aanpassing van de rechtsvorm van Only1 kunnen de zorgen 
van Nick worden weggenomen? Motiveer het antwoord.  
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Liquiditeitsoverzicht van december 2020 
uitgaven ontvangsten 

financieel feit a ………………… ………………… 
………………… …………………

financieel feit b ………………… ………………… 
………………… …………………

Winst- en verliesrekening over december 2020 
kosten opbrengsten 

financieel feit a ………………… ………………… 
………………… …………………

financieel feit b ………………… ………………… 
………………… …………………

NB Niet elke cel hoeft te worden ingevuld. 

uitwerkbijlage 
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