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Opgave 3
Sporty, met als rechtsvorm de eenmanszaak, is een groothandel in
sportartikelen in Haarlem. Van Sporty zijn de volgende gegevens bekend:
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Alle in- en verkopen vinden gelijkmatig binnen het kwartaal plaats.
Van de verkopen is de helft op rekening.
Alle inkopen zijn op rekening.
De krediettermijn debiteuren en de krediettermijn crediteuren zijn
1,5 maand. Van deze krediettermijnen wordt volledig gebruik gemaakt.
Alle verkochte en ingekochte producten worden op de dag van
verkoop en inkoop respectievelijk afgeleverd en ontvangen.
De inkoopwaarde is 40% van de omzet.
De btw wordt op de eerste dag van het volgende kwartaal met de
Belastingdienst verrekend.

Bereken de grootte van de balanspost Voorraden per 31 maart 2022 (I).
De posten Te vorderen btw en Te betalen btw hebben op 31 december
2021 alleen betrekking op de inkopen en verkopen van de sportartikelen.
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Bereken de grootte van de balanspost Crediteuren per 31 december 2021
(II).
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In februari 2022 is door Sporty € 3.630 inclusief € 630 btw betaald aan
een schildersbedrijf voor het onderhoud van het pand van Sporty. De
maandelijkse dotatie aan Voorziening onderhoud is € 500.
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Bereken de grootte van de balanspost Voorziening onderhoud per
31 maart 2022 (III).
Naast bovenstaande gegevens zijn de overige kosten en overige uitgaven
€ 500.000 in het eerste kwartaal van 2022. De eigenaar van Sporty neemt
elk kwartaal bedragen op van de bankrekening van Sporty voor
privédoeleinden.

2p

16

Bereken de totale privéopnames door de eigenaar van Sporty in het
eerste kwartaal van 2022. Vergelijk hiervoor het eigen vermogen per
31 maart 2022 met het eigen vermogen per 31 december 2021.
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