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Opgave 1
In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing.
Op 1 januari 2015 kocht Aron Flink een bedrijfspand. Hij liet dat
verbouwen tot een bedrijvencentrum. Hij verhuurt hierin ruimtes aan een
kapsalon en aan een nagelstudio.

Gegeven is over 2018:






Voor de aanschaf en de verbouwing heeft Aron een hypothecaire
lening afgesloten waarvoor aan het eind van elke maand een vast
bedrag van € 1.521 aan interest en aflossing wordt betaald.
Op 1 januari 2018 resteert nog een schuld van € 231.863. De interest
is 0,3% per maand.
De verzekeringspremie van het bedrijfspand is € 3.600 per jaar en
wordt door Aron op 1 januari 2018 voor het gehele jaar 2018 betaald.
De overige kosten zijn € 504,41 per maand in 2018.
Aron ontvangt vooruit op de eerste dag van elk kwartaal van 2018 van
beide huurders gezamenlijk een totaalbedrag aan huur van € 7.500
voor drie maanden.

Bij het aflossen van een hypothecaire lening zijn verschillende
aflossingssystemen mogelijk:
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met gelijke bedragen
door middel van annuïteiten
op het eind van de looptijd in één keer

Op basis van welk aflossingssysteem wordt bovenstaande hypothecaire
lening afgelost? Motiveer het antwoord.
Bereken het resultaat van Aron over de maand januari 2018. Vermeld of
het een voordelig of een nadelig resultaat betreft.
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Met betrekking tot zowel de huur als de verzekeringspremie staan op de
balans van Aron per 1 februari 2018 transitorische posten (overlopende
posten).
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Welke transitorische posten die hierop betrekking hebben staan op de
balans van Aron per 1 februari 2018?
Geef de namen van deze posten, de balanskant (debet of credit) waarop
deze posten staan en de grootte van deze posten. Vul hiertoe de
uitwerkbijlage behorende bij deze vraag volledig in.
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uitwerkbijlage
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