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Woord vooraf

De Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens (‘de Associatie’) organiseert op diverse momenten
in het jaar examens voor het in ons land erkende Praktijkdiploma Boekhouden (PDB). Voor het behalen van dit diploma moeten examens worden afgelegd voor de volgende modules:
• Basiskennis Boekhouden (BKB).
• Basiskennis Calculatie (BKC).
• Financiële administratie.
• Kostprijscalculatie.
• Bedrijfseconomie.
• Periodeafsluiting.
De uitgave Financiële administratie, Opgaven- en werkboek bevat:
• Opgaven bij alle hoofdstukken in het tekstboek Financiële administratie.
Wanneer het nummer van een opgave een * heeft, gaat het om een opgave op examenniveau.
De meeste van deze opgaven zijn ontleend aan of gebaseerd op opgaven van de Nederlandse
Associatie voor Praktijkexamens uit recente jaren.
• Werkbladen voor het uitwerken van alle opgaven bij de hoofdstukken 1 t/m 13, van opgave 14.9
en van de opgaven bij hoofdstuk 17.
Door gebruik te maken van werkbladen kan het tempo bij het uitwerken van de opgaven worden
verhoogd, terwijl daarnaast een geordend geheel van uitwerkingen ontstaat.
Voor gebruikers die hun eigen uitwerkingen willen vergelijken met de standaarduitwerkingen, verschijnt bij dit opgaven- en werkboek: Financiële administratie, uitwerkingen.
Voor verdere informatie over de uitgave Financiële administratie kunt u de bijbehorende website
raadplegen: www.pdb.noordhoff.nl
Opmerkingen over de inhoud van deze uitgave die kunnen leiden tot verbeteringen in een volgende druk, zullen wij in dank ontvangen.
Mogen wij u daarom vragen uw op- en aanmerkingen door te geven aan de uitgever?
Het adres is:
Noordhoff Uitgevers bv,
Afdeling Hoger Onderwijs,
Antwoordnummer 13, 9700 VB Groningen.
E-mail kunt u richten aan:
info@noordhoff.nl
Ook rechtstreeks contact met ons stellen we op prijs. Daartoe de volgende e-mailadressen:
scripta@telenet.be
sarina@vanvlimmeren.be
Hoogstraten/Essen, voorjaar 2012
Henk Fuchs
Sarina van Vlimmeren
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1
1.1

Permanence in voorraad
en brutowinst op verkopen

§ 1.1

‘De interieurkoning’ in Haarlem heeft zijn activiteiten ondergebracht in een afdeling Meubilair en
een afdeling Stoffering.
Het grootboek bevat onder meer de volgende rekeningen:
100 Kas
110 Bank
130 Debiteuren
140 Crediteuren
180 Te verrekenen OB
181 Verschuldigde OB
700 Voorraad meubels
705 Voorraad stoffen
800 Inkoopprijs verkopen meubels
805 Inkoopprijs verkopen stoffen
840 Opbrengst verkopen meubels
845 Opbrengst verkopen stoffen
Over februari 2012 zijn de volgende cijfers verzameld.
1 Gekocht en ontvangen van Paul Schaap in Arnhem
Diverse meubels
Omzetbelasting 19%

€
-

36.000
6.840

€

42.840

€
-

45.220
14.280

€

59.500

€
-

9.520
5.950

€

15.470

4 Betaald per bank aan Paul Schaap in Arnhem

€

21.420

5 Ontvangen per bank van debiteur Taco Doesburg in Zandvoort

€

4.998

Eindbedrag factuur
2 Verkocht per kas en afgeleverd (inclusief 19% OB)
Meubels
Stoffen
Totaal
3 Verkocht op rekening en afgeleverd (inclusief 19% OB)
Meubels
Stoffen
Eindbedrag facturen

Het brutowinstpercentage op de meubels is 40% en op de stoffen 30% (beide percentages te
nemen van de verkoopprijzen exclusief OB).
a
b

Journaliseer bovenstaande gegevens 1 t/m 5.
Bereken over februari 2012:
1 de omzet (exclusief OB);
2 de brutowinst op verkopen (op twee manieren).
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1.2

§ 1.1

Kees van Veen is eigenaar van de consumarkt Fresh Food and Flowers (FFF) in Dordrecht.
In de zaak zijn verschillende afrekenpunten, waar de meeste verkochte artikelen contant door de
klanten worden betaald. Om een goede controle op de kasontvangsten te hebben, werkt Kees in
zijn grootboek met de rekening 245 Tussenrekening contante verkopen.
De zoon van Kees – Sjak van Veen – koopt veel verse producten direct bij telers en betaalt vaak contant. Ook op deze contante inkopen wil Kees goed ‘grip’ houden. Daarom heeft hij in zijn grootboek de rekening 240 Tussenrekening contante inkopen opgenomen.
Over week 6 van 2012 beschikt Kees onder andere over de volgende boekingsstukken.

Kasstuk K-2012016
Afgegeven aan zoon Sjak voor het doen van contante inkopen, kasgeld

€

3.000

Kasstuk K-2012021
De kasafdrachten door de verschillende afrekenpunten zijn

€

12.074

Kasstuk K-2012025
Van zoon Sjak op het bedrag van € 3.000 (zie kasstuk 2012016) terugontvangen

€

32

Memoriaalstuk M-2012030
Volgens de registratie bij de verschillende afrekenpunten is in week 6
contant verkocht (inclusief 6% OB)
De inkoopprijs van deze contante verkopen is

€
€

12.084
9.400

Memoriaalstuk M-2012034
Volgens de ingeleverde aankoopbonnen van zoon Sjak heeft hij in week 6
contante inkopen (inclusief 6% OB) gedaan voor

€

2.968

€

10

Memoriaalstuk M-2012037
Op één van de afrekenpunten is in week 6 een kastekort vastgesteld van
Dit verschil wordt afgeboekt.

Bij de uitwerking van deze opgave mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van de volgende rekeningen:
100 Kas
180 Te verrekenen OB
181 Verschuldigde OB
240 Tussenrekening contante inkopen
245 Tussenrekening contante verkopen
700 Voorraad artikelen
800 Inkoopprijs verkochte artikelen
840 Opbrengst verkochte artikelen
900 Kasverschillen
a
b

1.3

§ 1.2

2 Opgaven hoofdstuk 1

Geef de journaalposten van de hiervóór vermelde boekingsstukken.
Laat zien dat na het uitwerken van vraag a de rekeningen 240 en 245 gladlopen.

Sander Sprong is eigenaar van een exclusieve speelgoedzaak in Haarlem.
Zijn grootboek bevat onder andere de volgende rekeningen:
100 Kas
110 Bank
181 Verschuldigde OB
230 Kruisposten
240 Tussenrekening contante verkopen
461 Bankkosten
700 Voorraad goederen
800 Inkoopprijs verkopen
840 Opbrengst verkopen

Over april 2012 verzamelt Sander de volgende financiële feiten.
1 Kasboek
Afgedragen door verkopers
Van dit bedrag is ontvangen door middel van pinpasbetalingen

€
-

95.200
17.200

2 Bankboek
Bij: pinpasbetalingen
Af: bankprovisie pinpasbetalingen

€
-

18.400
368

3 Memoriaal
Contante maandomzet (inclusief 19% OB) volgens kasregister
Omzetbelasting contante maandomzet
Inkoopprijs contante maandomzet

€
-

95.200
15.200
50.000

Gevraagd
Journaliseer de gegeven financiële feiten.

1.4

§ 1.2

In het grootboek van de modezaak van Patrick Schrauwen in Almere komen onder andere de volgende rekeningen voor:
100 Kas
110 Bank
180 Te verrekenen OB
181 Verschuldigde OB
230 Kruisposten
231 Pinpasbetalingen
232 Creditcardbetalingen
490 Bankkosten
700 Voorraad goederen
800 Inkoopwaarde verkopen
840 Opbrengst verkopen
Over maart 2012 verzamelt Patrick onder meer de volgende gegevens.
10/3 K-1248

10/3 K-1249

Contante omzet week 10 (inclusief OB)
Dit bedrag is voldaan door middel van:
Contanten
Pinpasbetalingen
Creditcardbetalingen

€
-

Gestort in de nachtkluis bij de bank:
Contanten

Bijgeschreven op uw rekening:
• Nachtkluisstorting 10/3
• Pinpasbetalingen week 10
• Creditcardbetalingen week 10
Provisie creditcardorganisatie 5%

€
-

41.412

€

5.000

€

27.367

€
-

5.000
22.432

-

12.730

5.580
22.432
13.400

10/3 M-1207 De omzetbelasting begrepen in de weekomzet is 19%.
Inkoopwaarde van de weekomzet
15/3 B-1214

€

13.400
670

Gevraagd
Journaliseer de door Patrick verzamelde gegevens.
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1.5

§ 1.3

Koen Verhoeff is eigenaar van een winkel in elektrische apparatuur in Alkmaar.
Op 26 november 2011 koopt hij van Elektrolux BV in Hilversum de volgende artikelen:
40 keukenmachines type Axel à € 47,50
80 keukenklokken type Rotha à € 20
60 mixers type Onkar à € 25.
Koen Verhoeff ontvangt een kwantumkorting van 25%.
Op de ontvangen factuur staat onder andere aangegeven:
• omzetbelasting 19%;
• de volgende toevoeging:
Uw eventuele korting voor contant is 2% (van het bedrag na aftrek van de kwantumkorting) bij betaling binnen
10 dagen na de factuurdatum.
Bij de uitwerking van deze opgave mogen alleen de volgende grootboekrekeningen worden
gebruikt:
110 ING Bank
140 Crediteuren
180 Te verrekenen OB
700 Voorraad goederen
905 Ontvangen betalingskortingen
a
b
c

1.6

§ 1.3

Stel de factuur samen die Koen Verhoeff op 26 november 2011 ontvangt van Elektrolux BV.
Geef de journaalpost die Koen Verhoeff maakt bij ontvangst van de bij a gevraagde factuur.
Geef de journaalpost die Koen Verhoeff maakt als hij deze factuur per ING Bank betaalt:
1 op 1 december 2011;
2 op 20 december 2011.

We maken gebruik van de gegevens in opgave 1.5.
Omdat Koen Verhoeff een vaste klant is van Elektrolux BV vermeldt deze leverancier de korting voor
contant al op de door Koen ontvangen inkoopfactuur.
a
b
c

1.7

§ 1.4

Stel de factuur samen die Koen Verhoeff op 26 november 2011 ontvangt van Elektrolux BV.
Geef de journaalpost die Koen Verhoeff maakt bij ontvangst van de bij a gevraagde factuur.
Geef de journaalpost die Koen Verhoeff maakt als hij deze factuur via de ING bank op correcte wijze
betaalt
1 op 1 december 2011;
2 op 20 december 2011.

Fashion BV in Houten zendt op 25 april 2012 verkoopfactuur V-1200234 naar Patrick Zondervan in
Zevenaar.
80 schakelcolliers Orublu in diverse uitvoeringen à € 40 =
Rabat 25%

€
-

3.200
800

Omzetbelasting 19%

€
-

2.400
456

Eindbedrag factuur

€

2.856

Wanneer uw betaling uiterlijk 7 mei 2012 op onze rekening bij de BSB-bank is bijgeschreven, kunt u 2% korting
voor contant op het eindbedrag van de factuur in mindering brengen.
De inkoopprijs van de schakelcolliers is € 30 per stuk.
Het grootboek van Fashion BV bevat onder meer de volgende rekeningen:
110 BSB Bank
130 Debiteuren
180 Te verrekenen OB
181 Verschuldigde OB
700 Voorraad artikelen
800 Inkoopprijs verkopen
830 Verleende rabatten
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840 Opbrengst verkopen
900 Verleende contantkortingen
a
b

1.8*

§ 1.4

Geef de journaalpost die Fashion BV maakt van factuur V-1200234.
Geef voor Fashion BV de journaalpost van de ontvangst per bank op 3 mei 2012 van het eindbedrag van verkoopfactuur V-1200234 onder aftrek van een korting voor contant van:
1 € 48;
2 € 48 + 19% omzetbelasting.

Nico Hamel in Hoorn verzamelt over december 2011 de volgende boekingsstukken.
6/12 I-11048 Gekocht op rekening van Remco Broks in Hoorn,
artikelen voor
kwantumkorting 5%

€
-

4.000
200

€
-

3.800
722

€

4.522

€

6.188

€
-

12.000
2.280

€

14.280

€

8.000

€
-

600
114

€

714

19/12 IB-11021 Voor huishoudelijk gebruik uit de voorraad genomen artikelen
• met een inkoopprijs (inclusief 6% OB) van
• met een verkoopprijs (inclusief 6% OB) van

€
€

424
636

20/12 V-11095 Verkocht op rekening aan Stefan Numan in Hoorn
artikelen voor
kwantumkorting 25%

€
-

6.400
1.600

€
-

4.800
912

€

5.712

€

3.000

€
-

200
38

€

238

bij: omzetbelasting 19%

8/12 B-182

Per bank ontvangen van onze afnemer Evanne Spruit in Hem,
het bedrag van onze factuur d.d. 24/11 € 5.200 + € 988 OB =

14/12 V-11094 Verkocht op rekening aan Jan Nawijn in Den Helder
artikelen voor
bij: omzetbelasting 19%

De inkoopprijs van de afgeleverde artikelen is
15/12 B-183

Per bank betaald aan Remco Broks in Hoorn,
het eindbedrag van de factuur van 6 december j.l. (I-11048)
na aftrek van de contantkorting van € 38.

18/12 VC-11027 Creditnota gezonden aan Jan Nawijn in Den Helder
wegens mindere kwaliteit van de door ons
verkochte artikelen
bij: omzetbelasting 19%

De artikelen zijn niet teruggenomen.

bij: omzetbelasting 19%

Bij betaling binnen 10 dagen kunt u
€ 48 + € 9,12 omzetbelasting = € 57,12
als contantkorting in mindering brengen.
De inkoopprijs van de afgeleverde artikelen is
22/12 IC-11018 Van Bas Ewijk in Schagen de volgende creditnota
ontvangen in verband met door ons
teruggezonden artikelen
bij: omzetbelasting 19%
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23/12 VC-11028 Creditnota gezonden aan Jan Nawijn in Den Helder
in verband met omzetbonus 2011
bij: omzetbelasting 19%

€
-

1.000
190

€

1.190

€

500

30/12 K-110109 In december heeft Nico Hamel aan de hand
van zijn kasregister vastgesteld
omzet (inclusief 19% OB)
omzet (inclusief 6% OB)

€
-

53.550
15.370

Totale omzet (inclusief OB)

€

68.920

De inkoopprijs van de afgeleverde artikelen is

€

40.000

Per bank ontvangen van Jan Nawijn in Den Helder
verkoopfactuur V-11094
creditnota’s VC-11027 + VC-11028 = € 714 + € 1.190 =

€
-

14.280
1.904

€

12.376

27/12 K-110108 Uit de kas genomen voor de huishouding
29/12 B-184

31/12 B-185

Per bank ontvangen van Stefan Numan in Hoorn het eindbedrag van
onze factuur van 20/12 (V-11095) na aftrek van de contantkorting.

In het grootboek van Nico Hamel komen onder andere de volgende rekeningen voor:
041 Privé
100 Kas
110 ABN AMRO
130 Debiteuren
140 Crediteuren
180 Te verrekenen OB
181 Verschuldigde OB
700 Voorraad goederen
800 Inkoopprijs verkopen
810 Verleende kortingen bij verkoop
840 Opbrengst verkopen
960 Verleende contantkortingen
961 Ontvangen contantkortingen
968 Verstrekte omzetbonussen
a
b

1.9

§ 1.5
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Journaliseer de gegeven boekingsstukken over december 2011.
Hoe wordt de journaalpost van boekingsstuk B-183 (15/12) als Nico Hamel de contantkorting inclusief omzetbelasting aftrekt?

In de boekhouding van Elsie Chon in Numansdorp komen onder andere de volgende rekeningen
voor:
110 Rabobank
130 Debiteuren
180 Te verrekenen OB
181 Verschuldigde OB
182 Af te dragen OB
185 Terug te vorderen OB
700 Voorraad goederen
800 Inkoopprijs verkopen
840 Opbrengst verkopen
952 Resultaat oninbare vorderingen

In juni 2012 beschikt Elsie over de volgende financiële feiten.
4/6 Als oninbaar afgeschreven de vordering op Pieter Spijkstra
(inclusief 19% OB)

€

1.785

17/6 Ontvangen per Rabobank van Kees van Iersel
De rest van de vordering, groot
(inclusief 19% OB) moet als oninbaar worden afgeboekt.

€
€

1.190
4.165

26/6 Ontvangen per Rabobank van Maatje de Wit
(inclusief 19% OB).
Deze vordering is in februari 2012 als oninbaar afgeboekt.

€

2.618

1/6 - Verkocht op rekening
30/6 omzetbelasting 19%

€
-

125.000
23.750

€

148.750

€

85.000

De inkoopprijs van de verkochte en afgeleverde artikelen is

Gevraagd
Journaliseer bovenstaande financiële feiten.
NB Elsie Chon dient voor omzetbelasting in oninbare bedragen een verzoek voor teruggave in bij
de Belastingdienst.

1.10

§ 1.5

Hilde de Wolf in Heerlen heeft een groothandel in kippenvoer. Van dit voer zijn hieronder de in- en
verkoopprijzen per zak van 25 kg (exclusief 6% OB) voor maart 2012 gegeven.
Inkoopprijs
Legmeel
Legkorrel
Scharrelmix
a

€
-

Verkoopprijs
■
2,50 €
3,00
2,80 3,50
3,10 4,00

Bereken de brutowinst in een percentage van de omzet, indien aan een klant van elk van de soorten voor een gelijk aantal zakken wordt verkocht.
Hilde verkoopt uitsluitend op rekening. In maart 2012 verkoopt zij van de drie soorten kippenvoer
de volgende aantallen.
Legmeel
Legkorrel
Scharrelmix

b

c

8.500 zakken
7.000 zakken
2.600 zakken

Geef de journaalposten van deze verkopen in maart 2012.
NB
• Houd rekening met 6% OB.
• Boek ook de inkoopprijs van de verkopen.
• Maak onder andere gebruik van de rekeningen:
800 Inkoopprijs verkopen
840 Opbrengst verkopen
1 Bereken de totale brutowinst op de verkoop van de zakken kippenvoer in maart 2012.
2 Druk de onder c1 gevraagde brutowinst uit in een heel percentage van de omzet.
3 Waarom is het onder c2 gevraagde percentage lager dan het onder a gevraagde percentage?
In maart 2012 wordt door Hilde een vordering op Zorgboerderij Vink als volledig oninbaar afgeschreven.
Het bedrag van deze vordering was € 1.272 (inclusief 6% OB).

d

Welke journaalpost maakt Hilde van deze oninbare vordering?
NB
• Maak onder andere gebruik van de rekening 470 Verkoopkosten.
• Hilde dient voor omzetbelasting in oninbare bedragen een verzoek voor teruggave in bij de
Belastingdienst.
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1.11

§ 1.6

In de voorraadadministratie van Jeans Fashion, groothandel in jeans in Bloemendaal, moeten over
juli 2012 de volgende gegevens worden verwerkt.

a
b

1/7

In voorraad:
500 Rider spijkerbroeken;
100 Levi’s spijkerjasjes;
400 Bison spijkerrokken.

5/7

Factuur I-12061 ontvangen van Rider Import, Amsterdam, voor geleverd:
1.000 Rider spijkerbroeken.

7/7

Verkocht per kas (kasstuk K-12021) 80 Bison spijkerrokken.
Factuur V-12101 verzonden aan Dick Haanstra, Beverwijk, voor geleverd:
100 Rider spijkerbroeken en 20 Levi’s spijkerjasjes.

12/7

Verkocht per kas (kasstuk K-12022) 340 Rider spijkerbroeken.

17/7

Factuur I-12062 ontvangen van Adriaan Smaalders, Aerdenhout, voor geleverd:
175 Levi’s spijkerjasjes, 300 Bison spijkerrokken en 25 bodycoverjeans.

23/7

Verkocht per kas (kasstuk K-12023) 100 Levi’s spijkerjasjes en 100 Bison spijkerrokken.

24/7

Factuur V-12102 verzonden aan Cinthia Blondèl, Heemstede, voor geleverd:
125 Rider spijkerbroeken, 50 Levi’s spijkerjasjes en 5 bodycoverjeans.

28/7

Verkocht per kas (kasstuk K-12024) 35 Rider spijkerbroeken en 35 Levi’s spijkerjasjes.

31/7

Factuur V-12103 verzonden aan De Spijkerkoning, Den Haag, voor geleverd:
600 Rider spijkerbroeken en 300 Bison spijkerrokken.

Werk de rekeningkaarten in de voorraadadministratie van Jeans Fashion bij over juli 2012.
Stel de voorraadlijst per 31 juli 2012 samen.
Maak hierbij gebruik van de volgende inkoopprijzen:
Rider spijkerbroeken
Levi’s spijkerjasjes
Bison spijkerrokken
Bodycoverjeans
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€ 30 per stuk
€ 50 per stuk
€ 40 per stuk
€ 70 per stuk

