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Opgave 1 

In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. 

Pen & Papier bv is een webwinkel met een eigen distributiecentrum. De 
winkel levert kantoorartikelen aan bedrijven. 
De balans van Pen & Papier per 1 januari 2019 en de inkopen en 
verkopen over 2019, zijn hieronder weergegeven: 

Balans Pen & Papier per 1 januari 2019 (getallen x € 1.000) 
debet             credit 
Distributiecentrum 260 Eigen vermogen 210 
Debiteuren 100 Langlopende lening 200 
Voorraad kantoorartikelen 110 Crediteuren 90 
Liquide middelen   30 

500 500 

januari  
tot en met 

oktober 

november december totaal 

inkopen 2019 (x € 1.000) 932 100 80 1.112 
verkopen 2019 (x € 1.000) 1.385 145 150 1.680 

Verder is gegeven: 
 De inkoopwaarde van de omzet is 70% van de omzet.
 Verkochte kantoorartikelen worden op de dag van de verkoop bij de

afnemer afgeleverd.
 Ingekochte kantoorartikelen worden op de dag van de inkoop bij

Pen & Papier afgeleverd.
 De verkopen zijn 30% contant en 70% op rekening.

De krediettermijn van debiteuren is 1,5 maand.
 Alle inkopen zijn op rekening. De krediettermijn van crediteuren is

1 maand.
 Van alle krediettermijnen wordt volledig gebruikgemaakt.

2p 1 Bereken voor Pen & Papier de waarde van de voorraad kantoorartikelen 
op 31 december 2019. 
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De directeur van Pen & Papier constateert dat op 31 december 2019 de 
waarde van de voorraad kantoorartikelen nog steeds relatief hoog is.  

1p 2 Geef voor Pen & Papier een financieel nadeel van het aanhouden van een 
voorraad kantoorartikelen met een hoge waarde. 

De directeur van Pen & Papier wil het saldo van de liquide middelen per 
31 december 2019 weten. Hiertoe worden eerst de totale ontvangsten in 
2019 met betrekking tot de verkopen bepaald. 

3p 3 Bereken de totale ontvangsten in 2019 met betrekking tot de verkopen 
van Pen & Papier. 

De uitgaven van Pen & Papier in 2019 bestaan uit: 
 uitgaven als gevolg van de inkopen van de kantoorartikelen
 uitgaven aan bedrijfskosten voor € 482.250.

Pen & Papier heeft behalve ontvangsten uit de verkopen geen andere 
ontvangsten. 

2p 4 Bereken het saldo van de liquide middelen van Pen & Papier op 
31 december 2019. 
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