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uitwerkbijlage 
 
 

 
 7  

 aantal bestellingen berekening 
West   
Engelen   
 
 

  Verwachte opbrengst van Hiero per week  
van 1 april 2021 tot en met 31 maart 2022 
soort opbrengst bedrag berekening 
variabele vergoeding   
vast bezorgtarief   
subsidie gemeente                        
totaal   

Naam kandidaat __________________________  Kandidaatnummer ____________
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 8  
debet           Openingsbalans Hiero  

per 1 april 2021 (getallen x € 1) 
credit 

App 12.500 Aandelenkapitaal  
Bezorgauto’s  4% Onderhandse 

lening 
 

Bezorgkratten   10.000 Crediteuren  
Overige vaste activa   7.000                      
Bank   3.000   
    
 
 
 ruimte voor berekeningen: 
Bezorgauto’s  

 
Crediteuren  
4% Onderhandse lening  

 
 
 
 
 

Aandelenkapitaal  
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 11  
Exploitatiebegroting (getallen x € 1)  
boekjaar 1 april 2021 – 31 maart 2022  
Niet alle rijen hoeven te worden ingevuld; de kosten uit informatiebron 5  
moeten wel op de juiste plaats gezet worden. 
 
opbrengsten  ……………… 
kosten:   
…………….. …………….  
…………….. …………….  
…………….. …………….  
…………….. …………….  
totaal  ……………… 
EBITDA  ……………… 
…………….. …………….  
…………….. …………….  
…………….. …………….  
…………….. …………….  
totaal  ……………… 
resultaat voor belasting  ……………… 
 
 
 ruimte voor berekeningen: 
opbrengsten  

 
interestkosten  

 
 
 
 

loonkosten  
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 23   
Break–evenafzet over het jaar 2022 voor Klusstudent  

  (verwachte bedragen) 
opbrengst per klus  
variabele kosten per klus  
dekkingsbijdrage per klus  
totale constante kosten  
break–evenafzet  
 
Conclusie: 
Het verwachte resultaat over 2022 is positief, omdat  
 
……………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
 
 ruimte voor berekeningen: 

 
opbrengst per klus  

 
 

variabele kosten per klus 
 

 
 
 

totale constante kosten 
over het jaar 2022 
 

 
 
 
 
 

break–evenafzet 
over het jaar 2022 
 

 

 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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