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Opgave 4
In deze opgave is de btw 21%.

Massagesalon Knoopweg verkoopt
naast massages ook nog een
assortiment aan
massageproducten. Van Knoopweg
zijn onderstaande gegevens
beschikbaar:

Balans van Knoopweg per 1 april 2022
debet

1 april 2022 (getallen x € 1)

Inventaris

67.000 Eigen vermogen

Voorraad
massageproducten

58.145

1.790 Onderhandse lening

Vordering op AfterPay

credit

145 Crediteuren

19.000
1.175

Vooruitbetaalde bedragen

2.330 Te betalen bedragen

Liquide middelen

8.105
79.370

1.050
79.370

Verkopen, verbruik en inkopen van massageproducten in het tweede
kwartaal van 2022 (getallen x € 1)

verkopen tegen
consumentenprijs
inclusief btw

april 2022

mei 2022

juni 2022

totaal tweede
kwartaal 2022

930

771

840

2.541

78

83

84

245

420

399

412

1.231

verbruik bij massage
tegen inkoopwaarde
exclusief btw
inkopen tegen
inkoopwaarde
exclusief btw
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Verkopen van massageproducten door Knoopweg








60% van de verkopen wordt contant ontvangen in de massagesalon.
20% van de verkopen gaat via de webshop van Knoopweg, waarbij
klanten betalen via iDeal: na betaling door de klant staat het geld, na
aftrek van commissie, direct op de bankrekening van Knoopweg.
20% van de verkopen gaat via de webshop van Knoopweg, waarbij
klanten betalen via AfterPay: een halve maand na de verkoop stort
AfterPay het geld, na aftrek van commissie, op de bankrekening van
Knoopweg.
iDeal en AfterPay hanteren een commissie van 5%.
De verkopen van massageproducten vinden gelijkmatig gedurende
een maand plaats.

Inkopen van massageproducten door Knoopweg





De
a
b
c
d

Alle inkopen zijn op rekening. De krediettermijn is 2 maanden. Hier
wordt volledig gebruik van gemaakt.
De inkopen zijn gelijkmatig over een maand verdeeld.
De inkoopwaarde van de verkochte massageproducten is 65% van de
omzet voor aftrek van eventuele commissie.
De ingekochte voorraad massaproducten wordt deels gebruikt in de
massagesalon en deels voor verkoop in de massagesalon en via de
webshop.
balanspost Crediteuren houdt in dat er voor Knoopweg sprake is van
ontvangen leverancierskrediet
verstrekt leverancierskrediet
ontvangen afnemerskrediet
verstrekt afnemerskrediet

2p

18

Kies de letter van het juiste antwoord en motiveer het antwoord.

4p

19

Bereken de ontvangsten in het tweede kwartaal van 2022 als gevolg van
de verkoop van massageproducten.

2p

20

Bereken de waarde van de balanspost Crediteuren op de balans van
30 juni 2022.

3p

21

Bereken de waarde van de balanspost Voorraad massageproducten op de
balans van 30 juni 2022.
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