Eigen Baas! Extra financiële feiten (door docent toe te voegen): alle bedragen zijn in euro’s
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De eigenaar neemt 1.000 (of ander bedrag) uit de kas van de zaak voor eigen gebruik.
De eigenaar maakt 1.000 over van zijn privé-bankrekening op de bankrekening van de zaak.
Er is voor 1.000 aan goederen gestolen.
Een klant heeft goederen teruggezonden. De verkoopprijs van deze goederen is 2.000 en de
inkoopprijs is 1.500. De onderneming betaalt deze klant per bank.
Een klant heeft goederen teruggezonden. De verkoopprijs van deze goederen is 2.000 en de
inkoopprijs is 1.500. De onderneming stuurt deze klant een creditnota.
De onderneming stuurt goederen terug aan een leverancier. De goederen waren nog niet
betaald; het bedrag is 3.000.
De onderneming stuurt goederen terug aan een leverancier. De leverancier heeft het bedrag van
3.000 per bank overgeboekt.
Voor aanvulling van het kasgeld heeft de onderneming 4.000 van haar bankrekening
opgenomen.
Er zijn verschillende verzekeringspremies voor 1 jaar per bank vooruitbetaald: 4.800.
Een debiteur betaalt 5.750 per bank; de rest van onze vordering 250 wordt de debiteur
kwijtgescholden.
Bij inventarisatie van de voorraad goederen blijkt dat er meer goederen aanwezig zijn dan in de
administratie staat geboekt. Er is meer aanwezig voor een bedrag van 2.500.
Ooit was een vordering op debiteur Helleman als volledig oninbaar beschouwd. De vordering op
Helleman, 3.000 was toen afgeschreven als oninbaar. Helleman betaalt dit bedrag echter alsnog
per bank.
Van het energiebedrijf is een nota van 2.500 ontvangen. Dit is het energieverbruik over januari en
dit bedrag hoeft pas in februari betaald te worden.
De schuld aan een crediteur bedraagt 6.000. Dit bedrag wordt per bank betaald, onder aftrek van
500 korting.
De eigenaar neemt voor 4.000 goederen uit de zaak voor eigen gebruik.
De eigenaar sluit een 6% onderhandse lening af bij zijn bank van 10.000. Dit bedrag wordt op de
bankrekening bijgeschreven.

Als er een hypothecaire lening is:
17. Per bank betaald: 5.000 aflossing en 500 rente op deze lening over januari.
18. De rente op de hypothecaire lening over januari bedraagt 600,- en wordt eind juni betaald per
bank.

