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Opgave 1 (35 punten) 
 
Debating BV is een bedrijf dat debattrainingen aanbiedt aan advocaten en politieke partijen. Dit varieert van 
korte workshops tot meerdaagse trainingen. Alle trainingen worden gegeven op locatie van de klant. 
Debating BV huurt een kantoorpand. Gegeven is de balans per 1 mei 2013. 
 

Debating BV  
Balans per 01-05-2013 (alle bedragen in euro’s) 

Audiovisuele apparatuur 
- Gecumuleerde afschrijvingen 

(1) 
 
 

 15.000 
 - 5.000 
 10.000 

Aandelenkapitaal 
 
Agioreserve 
 
Ingehouden winsten 

 
 
 
 
 

18.000 
 

7.000 
 

4.420 
Auto 
- Gecumuleerde afschrijvingen 

(2) 
 
 

 30.000 
-10.000 
 20.000 

Debiteuren 
- Voorziening oninbare debiteuren 

(3)  9.100 
-2.080 

 7.020 

Lange termijn schuld (5)  
 

6.000 

Vooruitbetaalde huur (4)  600 Crediteuren  1.200 
Liquide middelen   3.000 Te betalen lonen  4.000 

 Totaal   40.620  Totaal  40.620 
 
(1) De audiovisuele apparatuur is voor € 15.000 aangeschaft en wordt lineair over 60 maanden volledig 

afgeschreven. De afschrijving vindt plaats aan het eind van elke maand. 
(2) De auto wordt lineair over 60 maanden volledig afgeschreven. De afschrijving vindt aan het eind van 

elke maand plaats. 
(3) Aan het eind van elke maand wordt 2% van de omzet van die maand aan de voorziening oninbare 

debiteuren toegevoegd. 
(4) De huur wordt elke maand op de 15de vooruit betaald. 
(5) De interestkosten (5% per jaar van de totale schuld) worden maandelijks op de laatste dag van de 

maand betaald. Op de schuld wordt maandelijks € 100 afgelost eveneens op de laatste dag van de 
maand. 

 
Verder is gegeven over de maand mei: 
8 mei Debating geeft een training, de rekening à € 5.000 is aan de klant verstuurd. 
11 mei Debating ontvangt € 3.000 vooruit voor trainingen die in juni gegeven gaan worden. 
14 mei Een van de klanten van Debating is failliet verklaard; de schuld van deze klant (€ 1.500) wordt 

volledig afgeschreven. 
15 mei Debating betaalt de huur voor een maand vooruit. 
17 mei Debating geeft een training; de rekening à € 2.000 is aan de klant verstuurd. 
21 mei Debating ontvangt € 7.000 van debiteuren. 
30 mei De totale loonkosten over de maand mei zijn € 9.000, hiervan is € 7.700 per kas betaald. 
30 mei Debating betaalt de interestkosten en de aflossing van de lange termijn schuld over de maand mei. 
30 mei Debating betaalt de energierekening over de maand mei voor een bedrag van € 300. 
30 mei Debating boekt de maandelijkse toevoeging aan de voorziening oninbare debiteuren. 
30 mei Debating boekt de overige maandelijkse voorafgaande journaalposten (adjusting entries)  
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Vraag A (26 punten) 
Geef de journaalposten (journal entries) voor Debating BV voor de maand mei, inclusief de voorafgaande 
journaalposten (adjusting entries). Sla een regel over tussen elke journaalpost. Het rekeningschema is 
gegeven aan het eind van dit examen. Gebruik uitsluitend deze rekeningen. 
 
Datum Rekeningnaam Debet Credit 
8-5 Debiteuren 5.000  

 @ Opbrengsten  5.000 

    

11-5 Liquide middelen 3.000  

 @ Uitgestelde opbrengsten  3.000 

    

14-5 Voorziening oninbare debiteuren 1.500  

 @ Debiteuren  1.500 

    

15-5 Vooruitbetaalde huur 1.200  

 @ Liquide middelen  1.200 

    

17-5 Debiteuren 2.000  

 @ Opbrengsten  2.000 

    

21-5 Liquide middelen 7.000  

 @ Debiteuren 
 

7.000 

  
 

 

30-5 Interestkosten 25  

 Lange termijn schuld 
100 

 

 @ Liquide middelen 
 

125 

  
 

 

30-5 Loonkosten 9.000  

 @ Liquide middelen  7.700 

 @ Te betalen lonen  1.300 
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Datum Rekeningnaam Debet Credit 

30-5 Beheerskosten 300  

 @ Liquide middelen 
 

300 

  
 

 

30-5 Kosten oninbare debiteuren 140  

 @ Voorziening oninbare debiteuren  140 

  
 

 

30-5 Afschrijvingskosten 250  

 @ Gecumuleerde afschrijving audiovisuele apparatuur  250 

  
 

 

30-5 Afschrijvingskosten 500  

 @ Gecumuleerde afschrijving auto  500 

    

30-5 Huurkosten 1.200  

 @ Vooruitbetaalde huur  1.200 

 
Vraag B (9 punten) 
Stel de balans op voor Debating BV per 31 mei 2013. 
 

Debating BV  
Balans per 01-06-2013 (alle bedragen in euro’s) 

Audiovisuele apparatuur 
- Gecumuleerde afschrijvingen 
 

15.000 
-5.250 

9.750 

Aandelenkapitaal 
 
Agioreserve 
 
Ingehouden winst 

18.000 
 

  7.000 
 

         5 
Auto 
- Gecumuleerde afschrijvingen 

 30.000 
-10.500 

 19.500 
Debiteuren 
- Voorziening oninbare debiteuren 

 7.600 
  - 720 

 6.880 

Lange termijn schuld 5.900 

Vooruitbetaalde huur  600 Crediteuren 
 

1.200 

Liquide middelen  3.675 Te betalen lonen 
 

5.300 

  Uitgestelde opbrengsten 3.000 
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Opgave 2 (35 punten) 
 
Van de handelsonderneming Beslist BV is de beginbalans per 1 januari 2012 gegeven. 
 
Wagenpark  107.000 Geplaatst aandelenkapitaal 300.000 
Voorraad handelsgoederen  327.500 Agioreserve 30.000 
Bruto debiteuren 
Voorziening oninbare debiteuren 

167.000 
-11.000 

 Ingehouden winst 60.500 

Netto debiteuren  156.000 Netto winst 2011 144.000 
Vooruitbetaalde huur  12.000 Te betalen lonen 12.000 
Liquide middelen  61.000 Handelscrediteuren 117.000 
 
Toelichting: 
 
Het saldo van de bruto debiteuren is € 167.000. Hierop is in mindering gebracht de voorziening oninbare 
debiteuren van € 11.000. Deze voorziening oninbare debiteuren is bepaald volgens de dynamische methode 
(percentage of net sales method). De verwachting is dat 3% van de omzet op rekening niet zal worden 
betaald. 
 
Van de curator van een debiteur is het bericht ontvangen dat deze failliet is verklaard en dat van de 
uitstaande vorderingen op deze debiteur slechts 5% wordt betaald. De waarde van de vordering bedraagt € 
36.000.  
 
Op 1 juli 2012 vindt er een emissie van aandelen plaats. Het geplaatst aandelenkapitaal neemt hierdoor toe 
met € 150.000. De emissiekoers van de aandelen is 118%. De aan deze emissie verbonden kosten ten 
bedrage van € 5.000 worden op de agioreserve in mindering gebracht. 
 
Het over het jaar 2011 uit te keren dividend bedraagt 14% van het geplaatste aandelenkapitaal. Dit dividend 
wordt betaald op 1 februari 2012. Op 31 december 2012 wordt er een interim dividend betaald van 2% van 
het geplaatste aandelenkapitaal. 
 
De vooruitbetaalde huur op de balans per 1 januari 2012 heeft betrekking op de periode van januari tot en 
met juni 2012. Per 1 juli 2012 worden de huren met 14% verhoogd. Het bedrijf krijgt de mogelijkheid om 
het pand wat thans wordt gehuurd te kopen. Deze koop vindt plaats op 1 september 2012. De resterende huur 
tot 1 september 2012 wordt afzonderlijk betaald.  
 
Het aankoopbedrag van het gebouw is € 460.000. Dit bedrag wordt voor 30% uit eigen middelen betaald en 
voor 70% wordt een hypotheeklening genomen. De lening is aangegaan voor een periode van 20 jaar. De 
aflossing is lineair en geschiedt achteraf op 1 september van ieder jaar. Het interestpercentage is 5% per jaar. 
De betaling van de verschuldigde interest is achteraf en geschiedt eveneens op 1 september van ieder jaar. 
 
Het per 1 september aangeschafte gebouw wordt in een periode van 10 jaar afgeschreven tot een restwaarde 
van nihil. Je dient bij de berekening van de afschrijvingskosten rekening te houden met het feit dat het 
gebouw gedurende het boekjaar is gekocht. 
 
Het wagenpark wordt middels de double-declining balance methode afgeschreven tot een restwaarde van € 
10.000. De levensduur van het wagenpark is 10 jaar.  
 
Alle inkoop- en verkooptransacties geschieden op rekening. 
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Op 31 december 2012 zijn de volgende balansbedragen bekend: 
 
Bruto debiteuren   € 200.000 
Te betalen loon   € 6.000 
Handelscrediteuren   € 96.000 
Voorraad handelsgoederen  € 211.900 
 
Gedurende het boekjaar 2012 zijn er de volgende ontvangsten en uitgaven: 
 
Ontvangsten   Uitgaven 
Ontvangen van debiteuren 1.600.000 Betaald aan leveranciers 990.000 
Ontvangen hypotheeklening 322.000 Betaalde lonen 372.000 
Ontvangen van curator 1.800 Betaalde huur 4.560 
Ontvangsten aandelenemissie 177.000 Investering in pand 460.000 
  Betaald dividend op 1 februari 2012 42.000 
  Betaald dividend op 31 december 2012 9.000 
  Betaalde emissiekosten 5.000 
 
Vraag A (7 punten) 
Voltooi het bovenstaande overzicht van ontvangsten en uitgaven gedurende 2012 en bereken het kassaldo 
per 31 december 2012. 
 
 
Ontvangen lening: 70% * 460.000 = 322.000 
Ontvangen van curator: 5% * 36.000 = 1.800  
Ontvangsten aandelenemissie: 118% * 150.000 = 177.000 
Betaalde huur: 1/6 * 2 * 12.000 * 1,14 = 4.560 
Betaald dividend op 1 februari 2012 = 14% * 300.000 = 42.000 
Betaald dividend op 31 december 2012 = 2% * 450.000 = 9.000 
 
Liquide middelen 31 december 2012: 61.000 + 2.100.800 – 1.882.560 = 279.240 
 
 
Vraag B (2 punten) 
Bereken de inkopen van de handelsvoorraden over 2012. 
 
 
Inkopen 2012: 990.000 + 96.000 – 117.000 = 969.000 
 
 
 
 
Vraag C (2 punten) 
Bereken de kostprijs van de handelsvoorraden over 2012. 
 
 
Kostprijs 2012: 969.000 + 327.500 – 211.900 = 1.084.600 
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Vraag D (3 punten) 
Bereken de verkopen over 2012. 
 
 
Verkopen 2012: 1.600.000 + 36.000 + 200.000 - 167.000 = 1.669.000 
 
 
 
 
 
 
 
Vraag E (4 punten) 
Bereken de kosten van de oninbare debiteuren over 2012. 
Bereken de stand van de voorziening voor oninbare debiteuren per 31 december 2012. 
 
 
Kosten oninbare debiteuren 20012: 3% * 1.669.000 = 50.070 
 
Voorziening oninbare debiteuren: 11.000 + 50.070 – 36.000 + 1.800 = 26.870 
 
 
 
 
 
 
Vraag F (13 punten) 
Voltooi onderstaande balans per 31 december 2012 en de winst- en verliesrekening over 2012. 
 
Gebouw  444.667 Geplaatst aandelenkapitaal 450.000 
Wagenpark  85.600 Agioreserve 52.000 
Voorraad handelsgoederen  211.900 Ingehouden winst 153.500 
Bruto debiteuren 
Voorziening oninbare debiteuren (E) 

200.000 
26.870 

 Netto winst 2012 109.670 

Netto debiteuren  173.130 Te betalen lonen 6.000 
Liquide middelen (A)  279.240 Handelscrediteuren 96.000 
   Hypotheeklening 322.000 
   Te betalen interest 5.367 
 
Kostprijs van de verkopen (C) 1.084.600 Verkopen (D) 1.669.000 
Afschrijvingskosten gebouw 15.333   
Afschrijvingskosten wagenpark 21.400   
Kosten oninbare debiteuren (E) 50.070   
Loonkosten 366.000   
Interestkosten 5.367   
Huurkosten 16.560   
Netto winst 2012 109.670   
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Toelichting: 
 
 
Gebouw: 460.000 – 15.333 = 444.667 
 
Wagenpark: 107.000 – 21.400 = 85.600 
 
Netto debiteuren: 200.000 – 26.870 = 173.130 
 
Geplaatst aandelenkapitaal: 300.000 + 150.000 = 450.000 
 
Agioreserve: 30.000 + 18% * 150.000 -5.000 = 52.000 
 
Ingehouden winst: 60.500 + 144.000 – 42.000 – 9.000 = 153.500 
 
Hypotheeklening: 70% * 460.000 = 322.000 
 
Te betalen interest: 5% * 322.000 * 4/12 = 5.367 
  
Afschrijvingskosten gebouw: 10% * 460.000 * 4/12 = 15.333 
 
Afschrijvingskosten wagenpark: 20% * 107.000 = 21.400 
 
Loonkosten: 372.000 + 6.000 – 12.000 = 366.000 
  
Interestkosten: 5% * 322.000 * 4/12 = 5.367 
 
Huurkosten: 12.000 + 2/6 * 12.000 * 1,14 = 16.560 
 
 
Vraag G (2 punten) 
Geef de formule van en bereken de omzetsnelheid van de debiteuren (receivable turnover) over 2012. 
 
 
Omzetsnelheid debiteuren = verkopen / (netto debiteuren begin + netto debiteuren eind) / 2 
 
= 1.669.000 / (156.000 + 173.130) / 2 = 10,14 
 
 
 
  
Vraag H (2 punten) 
Geef de formule van en bereken de omzetsnelheid van de voorraden (inventory turnover) over 2012. 
 
 
Omzetsnelheid voorraden = kostprijs verkopen / (voorraad begin + voorraad eind) / 2 
 
= 1.084.600 / (327.500 + 211.900) / 2 = 4,02 
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Opgave 3 (30 punten) 
De vergelijkende balansen van onderneming Kasmir per 31-12-2012 en 31-12-2011 zien er als volgt uit: 
 
 2012 2011  2012 2011 
Activa   Passiva   
liquide middelen 300.000 504.750 te betalen lonen 10.000 42.000 
vooruitbetaalde kosten 20.000 0 crediteuren 12.000 17.000 
debiteuren 450.000 89.000 te betalen belasting 15.000 8.000 
voorraden 350.000 75.000 langlopende lening 1.000.000 800.000 
      
gebouwen aanschafwaarde 1.000.000 750.000 aandelenkapitaal 900.000 610.000 
cum afschrijving gebouwen -/-125.000 -/-100.000 ingehouden winst 378.000 341.750 
gebouwen boekwaarde 875.000 650.000    
      
machines aanschafwaarde 620.000 700.000    
cum afschrijving machines -/-300.000 -/-200.000    
machines boekwaarde 320.000 500.000    
      
totale activa 2.315.000 1.818.750 totale passiva 2.315.000 1.818.750 
  
 De verkorte winst- en verliesrekening over 2012 laat het volgende beeld zien: 
verkoop van goederen 1.500.000 
kostprijs verkopen -/-1.050.000 
bruto winst 450.000 
operationele kosten -/-325.000 
operationeel resultaat 125.000 
boekwinst machines 50.000 
resultaat voor belasting 175.000 
belasting -/-43.750 
nettowinst na belasting 131.250 
 
Verdere gegevens: 
- Er zijn in 2012 geen desinvesteringen geweest in gebouwen. 
- Er zijn in 2012 geen investeringen geweest in machines. Een machine met een aanschafwaarde van 

80.000 en een gecumuleerde afschrijving van 50.000 is gedurende 2012 verkocht.  
 
Vraag A (4 punten) 
Stel de journaalpost op van de verkoop van de machine gedurende 2012. 
 
rekeningnaam debet credit 
liquide middelen 80.000  

cumulatieve afschrijving machines 50.000  

@ machines  80.000 

@ boekwinst machines  50.000 
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Vraag B (17 punten) 
Stel voor handelsonderneming Kasmir het kasstroomoverzicht over 2012 op volgens de indirecte methode en 
maak daarbij onderscheid tussen operationele, investerings- en financieringsactiviteiten. Sluit het overzicht 
af met de begin- en eindstand van de liquide middelen. 
 
Operationele kasstroom (10 punten)   

winst na belasting  131.250 

afschrijvingskosten gebouw  25.000 

afschrijvingskosten machine  150.000 

boekwinst verkochte machine  -/-50.000 

toename vooruitbetaalde kosten -/-20.000  

toename debiteuren -/-361.000  

toename voorraden -/-275.000  

afname te betalen lonen -/-32.000  

afname crediteuren -/-5.000  

toename te betalen belasting 7.000  

mutaties werkkapitaal  -/-686.000 

totale operationele kasstroom  -/-429.750 

Investeringskasstroom (2 punten)   

aankoop gebouwen -/-250.000  

verkoop machines 80.000  

totale investeringskasstroom  -/-170.000 

Financieringskasstroom (3 punten)   

toename langlopende lening 200.000  

toename aandelenkapitaal 290.000  

betaald dividend -/-95.000  

totale financieringskasstroom  395.000 

   

totale kasstroom  -/-204.750 

liquide middelen begin (1 punt)  504.750 

liquide middelen eind (1 punt)  300.000 
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Vraag C (3 punten) 
Hoeveel liquide middelen zijn er in 2012 gegenereerd uit de verkoop van goederen? 
 
 
De gegenereerde liquide middelen zijn 1.500.000 – 450.000 + 89.000 = 1.139.000 

 
 
 
Vraag D (2 punten) 
De eigenaar van de onderneming maakt zich zorgen over de discrepantie tussen de stijging van de nettowinst 
en de daling van de liquide middelen. Hij stelt voor om de afschrijving van de gebouwen vanaf 2013 te 
versnellen om daarmee de kasstroom te laten stijgen. Wat vind je van dit voorstel? Motiveer je antwoord. 
 
 
Dit voorstel helpt niet. Als de afschrijvingskosten omhoog gaan komt er weliswaar een grotere bijtelling in 
de operationele kasstroom, maar de nettowinst daalt met hetzelfde bedrag. 

 

 

 
 
Vraag E (4 punten) 
Welke twee belangrijkste adviezen op operationeel gebied zou je aan de eigenaar geven om een verdere 
daling van de liquide middelen tegen te gaan? Motiveer je antwoord. 
 
 
De onderneming zal een restrictiever debiteurenbeleid moeten volgen en het geld van debiteuren sneller 
moeten innen. Het debiteurensaldo is gestegen met meer dan 400%. 

De onderneming zal de voorraden moeten terugbrengen. Het saldo van de voorraden is gestegen met meer 
dan 350%.  
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Rekeningschema bij opgave 1. Je kan dit blad van het tentamen afscheuren. 
 
Rekening Account name 
  
Bezittingen Assets 
Debiteuren Accounts Receivable 
Gecumuleerde afschrijving audiovisuele apparatuur Accumulated Depreciation Audiovisual Equipment 
Gecumuleerde afschrijving auto Accumulated Depreciation Car 
Voorziening oninbare debiteuren Allowance Uncollectible Accounts 
Audiovisuele apparatuur Audiovisual Equipment 
Liquide middelen Cash 
Copyright Copyright 
Voorraad Inventory 
Vooruitbetaalde huur Prepaid Rent 
  
  
Schulden Liabilities 
Crediteuren Accounts Payable 
Te betalen vennootschapsbelasting Income Taxes Payable 
Lange termijn schuld Long Term Liability 
Uitgestelde opbrengsten Unearned Revenues 
Te betalen lonen Wages Payable  
  
  
Eigen vermogen Stockholders’ Equity 
Aandelenkapitaal Common Stock 
Dividend Dividends 
Winstsaldo Income Summary 
Ingehouden winsten Retained Earnings 
Agioreserve Additional Paid-in 
Ingekochte eigen aandelen Treasury Stock 
  
Opbrengsten Revenue 
Opbrengsten Revenues 
  
Kosten Expense 
Beheerskosten General Expenses 
Afschrijvingskosten Depreciation Expenses 
Huurkosten Rent Expenses 
Kosten oninbare debiteuren Uncollectible Accounts Expense 
Loonkosten Wage Expenses 
Interestkosten Interest Expenses 

 


	Rijksuniversiteit Groningen
	Faculteit Economie en Bedrijfskunde
	Vakgroep Accounting
	Semester 2.1 2012/2013
	Woensdag 19 juni 2013
	25
	100

