
!!
BIJLAGE 7: DE TEST KENNIS VAN HANDELINGSVOORSCHRIFTEN !
Bij het journaliseren van de financiële feiten voor een handelsonderneming heb je in de vooraf-
gaande hoofdstukken regelmatig bedragen moeten uitrekenen. Die bedragen geven de waarde 
aan van een economische grootheid. Het berekenen van economische grootheden, zoals "inkopen", 
"opbrengst verkopen", "nettowinst" e.d. vindt plaats aan de hand van een aantal gegevens. !
Om bij voorbeeld het bedrag aan "inkopen" te berekenen, heeft een handelaar twee gegevens 
nodig: het aantal ingekochte eenheden en de prijs per eenheid. De berekening vindt daarna plaats op 
de volgende wijze:  !
 aantal ingekochte eenheden x prijs per eenheid. !
Kun je op soortgelijke wijze aangeven hoe enkele andere economische grootheden berekend 
worden? Als je een grootheid gebruikt waarvan je al eerder de berekening hebt opgeschreven, 
hoef je die niet opnieuw op te schrijven. !
a. Op welke wijze berekent een handelaar doorgaans de "kostprijs van de verkopen"? !
b. Op welke wijze berekent een handelaar doorgaans de "opbrengst van de verkopen"? !
c. Op welke wijze berekent een handelaar doorgaans de "brutowinst van een periode"? !
d. Op welke wijze berekent een handelaar doorgaans de "nettowinst van een periode"? !!!!
VERWACHTE ANTWOORDEN OP DE ITEMS A T/M D !
De items a t/m d hebben betrekking op het boekhoudmodel, zoals weergegeven in schema 1. !
Schema 1. De nettowinstberekening in een periode volgens de boekhoudkundige 
benadering (model B: Boekhoudmodel) !
                               nettowinst 

                 ┌───────────────────┴───────────────────┐ 

            brutowinst               -         totale bedrijfskosten 

       ┌─────────┴─────────┐                   ┌─────────┴─────────┐ 

   opbrengst     -     kostprijs           algemene      +    directe  

   verkopen            verkopen            bedrijfskosten     inkoopkosten 

   ┌───┴───┐          ┌────┴────┐                      

 afzet x prijs       afzet x inkoopprijs                  !!
Uit schema 1 zijn de volgende antwoorden af te leiden: !
item a. kostprijs verkopen  = afzet x inkoopprijs 
item b. opbrengst verkopen = afzet x verkoopprijs 
item c. brutowinst   = opbrengst verkopen - kostprijs verkopen 
item d. nettowinst   = brutowinst - totale bedrijfskosten !



VERVOLG BIJLAGE 7: DE TEST KENNIS VAN HANDELINGSVOORSCHRIFTEN !
De volgende vier economische grootheden komen in het hoofdstuk over de berekening van de 
verkoopprijs aan de orde. De bedoeling van deze voortoets is om na te gaan of je op voorhand al 
iets weet over de wijze waarop die nieuwe grootheden in een handelsbedrijf berekend moeten 
worden. Als je niet weet hoe de berekening verloopt, zet je een streepje neer. Ga geen nieuwe 
dingen bedenken.  !
e. Op welke wijze berekent een handelaar doorgaans de "kostprijs" van een product? !
f. Op welke wijze berekent een handelaar doorgaans de "verkoopprijs" van een product? (Je 

hoeft geen rekening te houden met BTW en eventuele kortingen). !
g. Op welke wijze berekent een handelaar doorgaans de "opslag nettowinst" per product? !
h. Op welke wijze berekent een handelaar doorgaans de "opslag brutowinst" per product? !!
VERWACHTE ANTWOORDEN OP DE ITEMS E T/M H: !!
Schema 2. De berekening van de verkoopprijs per eenheid product (model C) !
                                    verkoopprijs      

                    ┌────────────────────┴────────────────────┐          

                kostprijs                +         opslag voor nettowinst 

       ┌────────────┴────────────┐                     ┌──────┴──────┐ 

  inkoopprijs     +     opslag algemene            opslag%    x kostprijs 

  inclusief DI          bedrijfskosten             nettowinst 

  ┌────┴────┐               ┌────┴────┐       

inkoop + directe     opslag%     x inkoopprijs 

prijs    inkoopko.   alg.bedr.ko.  inclusief DI !!
item e. kostprijs    = inkoopprijs + DI + opslag alg. bedrijfskosten 
item f. verkoopprijs   = kostprijs + opslag nettowinst (+ kortingsopslag) 
item g. opslag nettowinst = kostprijs x opslag% nettowinst !!
Schema 3. De berekening van de verkoopprijs via een brutowinstopslag (model E) !
                            verkoopprijs 

                     ┌────────────┴────────────┐ 

               inkoopprijs        +        brutowinst   

               inclusief DI                opslag 

                ┌────┴────┐             ┌──────┴──────┐ 

             inkoop  +   DI        brutowinst  x  inkoopprijs  

             prijs                 percentage     inclusief DI !!
item f. verkoopprijs   = inkoopprijs incl DI + opslag brutowinst 
item h. opslag brutowinst  = brutowinstpercentage x (inkoopprijs + DI) 
       of brutowinstpercentage x verkoopprijs 


