
Opgave 1. Spero BV 
 
Bron 1: Balans van Spero BV per 1 Januari 2008 
 

A     P 

gebouw 150.000 Eigen vermogen 80.000 

voorraden 50.000 Lening van de bank 120.000 

debiteuren 20.000 crediteuren 60.000 

kas en bank 40.000   

    

Totaal 260.000 Totaal: 260.000 

 

Bron 1: Resultatenrekening van Spero BV over Januari 2008 

K     O 

Verbruik voorraad (inkoopw.) 30.000 Omzet 170.000 

Betaalde rente 10.000   

Betaalde lonen 90.000   

Winst 40.000   

    

Totaal 170.000 Totaal: 170.000 

 

 
Hierboven staan de balans van Spero BV en de resultatenrekening van Spero BV. 
Beantwoord onderstaande vragen naar aanleiding van de Balans en 
resultatenrekening. 

1. Aan welke zijde van de balans of de resultatenrekening kan je aflezen hoe 
Spero BV gefinancierd is? 
Aan de rechterzijde van de balans. Hier staan alle partijen die vermogen in de 
onderneming hebben ingebracht 

2. Leg uit dat het eigen vermogen van een onderneming negatief kan zijn. 
Door verliezen kan het eigen vermogen kleiner dan nul worden. Dan is het 
vreemd vermogen groter dan de waarde van de bezittingen van de 
onderneming. 

3. Hoe groot is het vreemd vermogen van  Spero BV? 
€180.000,-- namelijk de posten lening van de bank + de crediteuren op de 
balans 

4. Hoeveel bedragen de liquide middelen van Spero BV? 
Die zijn €40.000,-- groot, namelijk de post kas en bank op de balans. 

5. Geef aan welke posten met hoeveel euro veranderen op de balans als Spero 
BV haar toeleveranciers €5.000,-- betaald. 
Links: kas en bank daalt met €5.000,-- 
Rechts: crediteuren daalt met €5.000,-- (de schuld neemt met €5.000,-- af) 

6. Zijn de gegevens op de resultatenrekening voorraad- of stroomgrootheden? 
Leg uit waarom. 
stroomgrootheden, ze zijn over een periode gemeten. 

7. Bepaal het nieuwe eigen vermogen per 1 februari 2008. 
Het nieuwe eigen vermogen is het oude eigen vermogen + de winst in januari 
dus €80.000 + €40.000 = €120.000,-- 

8. Leg uit hoe de post voorraden op de balans er uit zal zien op 1 februari, er van 
uitgaand dat Spero BV geen nieuwe voorraden heeft ingekocht in januari 
2008. 



De post voorraden is dan gedaald met €30.000,-- naar €20.000,--. Dat is het 
verbruik geweest waarmee de omzet van januari is gerealiseerd (zie 
linkerzijde resultatenrekening). 

9. Heeft Spero BV haar bedrijfspand gekocht of gehuurd? Leg uit waarom. 
Gekocht. Als het gehuurd was stond het niet als bezitting op de balans en 
stonden er huurkosten genoteerd op de resultatenrekening  


