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Opgave 1
In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing.
Annet de Haas heeft in Maastricht een groothandel in hondenbrokken die
verpakt zijn in zakken van 100 kg (bestaande uit 10 klein verpakkingen).
Als gevolg van de toegenomen concurrentie verlaagde zij vanaf 15 februari 2012
de verkoopprijzen van de hondenbrokken.
Over de maand februari 2012 zijn de volgende gegevens bekend:
−

−
−

De magazijnvoorraad per 1 februari is 70 zakken (van 100 kg). De
inkoopprijs hiervan is € 160,- per zak. Op 1 februari zijn er geen zakken in
bestelling.
Verkopen worden direct afgeleverd aan de klant.
Inkopen worden 1 week na bestelling ontvangen.
Onderstaande inkopen en verkopen:

datum

3
5
14
25
27

februari
februari
februari
februari
februari

inkoop aantal
zakken van
100 kg

verkoop
aantal
zakken van
100 kg
20

40

inkoopprijs in
€ per zak van
100 kg

verkoopprijs in
€ per zak van
100 kg
350,-

140,80

50

350,130,-

10

300,-

1p

1

Bereken de technische voorraad in aantallen zakken (van 100 kg)
hondenbrokken op 29 februari 2012.

1p

2

Wijkt de economische voorraad in zakken (van 100 kg) af van de technische
voorraad in aantallen zakken (van 100 kg) op 29 februari 2012? Motiveer het
antwoord zonder berekening van de economische voorraad.
De brutowinst die Annet behaalde met de verkoop van 14 februari 2012 bedroeg
€ 15.800,-.

2p

3

Maakt Annet bij haar voorraadadministratie in februari 2012 gebruik van de
FIFO- of van de LIFO-methode? Licht het antwoord toe met een berekening.
Inkopen en verkopen door Annet hebben gevolgen voor de balans van de
groothandel.

2p

4

Welk gevolg heeft de verkoop van 27 februari voor het balanstotaal van de
groothandel van Annet de Haas? Motiveer het antwoord met behulp van het
noemen van balansposten zonder een berekening te maken.
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