
www www.havovwo.nl

 vwo  20  

Opgave 4 

In deze opgave is de btw 21%. 

Brait bv is een dienstverlenende onderneming in lampen. De klanten van 
Brait kunnen in de fysieke winkel van Brait aankopen doen, maar ook via 
de webshop van Brait. 

1p 19 Tot welk onderdeel van de marketingmix van Brait behoort de 
mogelijkheid tot aankoop via de webshop? 

Brait wil de onderstaande financiële feiten verwerken in de winst- en 
verliesrekening over en het liquiditeitsoverzicht van het eerste kwartaal 
van 2021: 

1. Verkopen

getallen x € 1.000 
2020 2021

oktober november december januari februari maart 
verkopen 
inclusief 
21% btw 

100 120 130 125 135 140 

 Van de verkopen is 60% op rekening.  
 De krediettermijn debiteuren is 1,5 maand en hiervan wordt volledig 

gebruikgemaakt.  
 De verkopen vinden gelijkmatig verspreid binnen een maand plaats. 
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2. Onderhoud

Iedere maand wordt € 1.000 gedoteerd aan de Voorziening Onderhoud. In 
maart 2021 wordt € 20.000 inclusief 21% btw betaald aan een 
schildersbedrijf voor het onderhoud van het pand van Brait. 

5p 20 Bereken als gevolg van de verkopen en het onderhoud de bedragen die 
op de winst- en verliesrekening of op het liquiditeitsoverzicht of op beide 
met betrekking tot het eerste kwartaal van 2021 moeten worden 
opgenomen.  
Vul hiervoor de uitwerkbijlage bij deze vraag volledig in. 

3. Verdeling van het resultaat

In januari 2021 wordt het resultaat over 2020 verdeeld en wordt aan alle 
hieraan verbonden verplichtingen voldaan. Hierover is bekend: 
 Het resultaat voor vennootschapsbelasting over 2020 is € 500.000. 
 Het resultaat na vennootschapsbelasting is € 390.000 en wordt 

verdeeld in de verhouding 2:3 over respectievelijk: 
a dividend: de ene helft cashdividend en de  
      andere helft stockdividend  
b toevoeging aan de algemene reserve van Brait  

2p 21 Bereken als gevolg van de verdeling van het resultaat over 2020 de 
bedragen die op de winst- en verliesrekening of op het liquiditeitsoverzicht 
of op beide met betrekking tot het eerste kwartaal van 2021 moeten 
worden opgenomen.  
Vul hiervoor de uitwerkbijlage bij deze vraag volledig in. 
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uitwerkbijlage 

20  
winst- en 

verliesrekening  
(in €)  

over eerste kwartaal 
2021 

liquiditeitsoverzicht 
(in €) in eerste 
kwartaal 2021 

verkopen
onderhoud

ruimte voor berekeningen: 

winst- en 
verliesrekening (in €) 
over eerste kwartaal 

2021 

liquiditeitsoverzicht (in €) in 
eerste kwartaal 2021 

verkopen

21  

winst- en verliesrekening 
(in €) 

over eerste kwartaal 
2021 

liquiditeitsoverzicht 
(in €) in eerste 
kwartaal 2021 

verdeling resultaat 

ruimte voor berekeningen: 

winst- en 
verliesrekening (in €) 
over eerste kwartaal 

2021 

liquiditeitsoverzicht (in €) in 
eerste kwartaal 2021 

verdeling 
resultaat 
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