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management & organisatie HAVO 2018-2 

 

uitwerkbijlage 

 
 
 

 5  

maanden index-
cijfer 

abonnementen  handhouders scheermesjes

1 t/m 3 100 ………… ………… …………

4 t/m 6 125 ………… ………… …………

7 t/m 9 125 ………… ………… …………

10 t/m 12 150 ………… ………… …………

totaal 12.000 480.000

 
Berekeningen abonnementen en scheermesjes   
 

maanden 1 t/m 3  
 
 

maanden 4 t/m 6  
 
 

maanden 7 t/m 9 
 
 

 

maanden 10 t/m 12   
 
 

 

Naam kandidaat __________________________  Kandidaatnummer ____________
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 7  

Openingsbalans Clean Shave bv 1 januari 2019 (getallen x € 1) 

debet  credit

Gebouw 330.000 Eigen Vermogen1) ……….

 
Verpakkingsmachine 140.000

 
Hypothecaire lening 280.000

Voorraden .………. Crediteuren  ……….

 
Liquide middelen 5.000

Vooruitontvangen 
abonnementen ………

 ………..  ……….

 

 

noot 1  Het Eigen Vermogen is de sluitpost van de balans. 
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 11  

Resultatenbegroting Clean Shave bv 2019 (getallen x € 1) 

Opbrengsten   

Abonnementen (vraag 9)   …………

Kosten   

Inkoopwaarde van de omzet  
(vraag 10) 

 …………. 

Interestkosten hypothecaire lening  13.815 

Transportkosten  …………… 

Afschrijvingskosten gebouw  8.820 

Afschrijvingskosten 
verpakkingsmachine 

  
……………. 

Verzendkosten enveloppen  237.600 

Loonkosten  …………… 

Reclamekosten  …………… 

   …………

Nettowinst / nettoverlies1)   ………...

 

 
 
Berekeningen 
 

Transportkosten 
Rotterdam - Utrecht  

 

Afschrijvingskosten 
verpakkingsmachine 
 

 

Loonkosten 
 

 

Reclamekosten  
 

noot 1 Maak een keuze tussen nettowinst of nettoverlies. 
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 15  

 hypothecaire 
lening met 
aflossingen 
op basis van 
annuïteiten 

 hypothecaire 
lening met 
lineaire 
aflossingen 

 

interestuitgaven 
jaar 1  

  
……… 

  
……… 

aflossing jaar 1 ………  ………  

interestuitgaven 
jaar 2 

  
……… 

  
……… 

interestuitgaven 
jaar 1 + jaar 2  

  
……… 

  
……… 

 
  Berekeningen 
 

 hypothecaire lening 
met aflossingen op 
basis van annuïteiten 

hypothecaire 
lening met lineaire 
aflossingen 

interestuitgaven jaar 1   
 
 

 

aflossing jaar 1  
 
 

 

interestuitgaven jaar 2  
 
 

 

 
 
 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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