
 

 

 

 

Krediettermijnen – met halve perioden 

 

 

In de voorbije week verscheen weer spontaan een opgave op het bord. Iets als dit zou zomaar 

in je examen kunnen zitten. In dit (verzonnen) geval: goed voor totaal 9 punten. 

 

Kijk mee of je tot de goede antwoorden komt. 

 

 

** 

 

Een handelsbedrijf werkt aan de liquiditeitsbegroting voor het eerste kwartaal van 2017. 

Voor het eerste halfjaar van 2017 beloopt de begrote omzet per maand als volgt 

(alle bedragen in duizenden Euro. De BTW blijft buiten beschouwing): 

 

Januari 80 

Februari 100 

Maart 100 

April ? 

Mei 120 

Juni 90 

 

• Het bedrijf handelt in één soort product. 

• De brutowinst is steeds 60 % van de inkoopwaarde. 

• In de maand december 2016 is voor 50 ingekocht. 

• De goederen liggen standaard vier maanden in het magazijn, met andere woorden: 

verkoop vindt consequent vier maanden na inkoop plaats. 

• Het bedrijf krijgt van de leverancier standaard 2,5 krediet. 

 

Vragen: 

 

a. Wat is de begrote omzet voor de maand april 2017? (1p) 

b. Voor welke waarde ligt er op 31 december 2016 aan voorraad (2p)? 

c. Welk bedrag moet in maart 2017 aan de leverancier worden betaald? (4p) 

d. Hoe groot is de post ‘crediteur’ (dat betreft de leverancier) op 31 december 2016? (2p). 

 

 

 

Eerst zelf ploeteren en puzzelen, pas daarna de antwoorden bekijken (op het blad hierna). 

En: bedenk zelf een vraag waarin je de afnemers een halve (of anderhalve) maand krediet gunt. 

 

 

  



 

 

 

 

De antwoorden: 

 

a. 80, want we hebben in december voor 50 ingekocht. 50 * 1,6 = € 80. 

b. Op 31 december liggen de inkopen in het magazijn die zijn gedaan voor de begrote verkopen 

in januari tot en met april. Die tellen op tot 360. Omdat de brutowinst 60 % van de 

inkoopwaarde is, is het antwoord 360 / 1,6 = € 225. 

c. Deze is pittig. Let op: hak bij een opgave met halve maanden krediet de maanden in kwestie 

op in twee (gelijke) delen. Maak een eenvoudig tijdbalkje voor het betere inzicht 

(zie het fotootje hieronder, met de bekende chaos en inclusief een tegenvraag: geef nogmaals 

antwoord op alle vragen, maar dan op basis van 60 % brutowinst van de verkoopwaarde). 

Wat gaan we in de eerste helft van maart betalen? De rekeningen van de inkopen uit de tweede 

helft van december. Voor hoeveel hebben we toen ingekocht? Voor wat we in de tweede helft 

van april gaan verkopen (40 van de 80 van april). Wat gaan we in de tweede helft van maart 

betalen? De rekeningen van de inkopen uit de eerste helft van januari. Voor hoeveel …? Yes 

(60 van de 120). Totaal aan relevante verkopen = 40 + 60 = 100, 100 / 1,6 = € 62,5 aan 

verwachte betaling(en) aan de leverancier. 

d. Er liggen op 31 december facturen die zijn ontvangen vanaf de tweede helft van oktober. 

Doe in de kern hetzelfde als hierboven en kom tot € 143,75. 
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