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Opgave 1 

De winkel De Vrolycke Fiets verkoopt uitsluitend het fietsmodel Happy 
Bike.  
Bij de bepaling van de kostprijs van een Happy Bike worden de volgende 
gegevens gebruikt: 
 De vaste verrekenprijs per fiets bedraagt € 180 bestaande uit een 

inkoopprijs en een opslag voor de inkoopkosten.  
 De opslag voor de overheadkosten is 150% van de vaste 

verrekenprijs.  
Bij de bepaling van de verkoopprijs van een Happy Bike voor 2014 wordt 
de nettowinstopslagmethode gehanteerd.  

In 2014 wordt de Happy Bike verkocht tegen een verwachte verkoopprijs 
van € 598,95 inclusief 21% btw. 

3p 1 Bereken de verwachte nettowinstopslag in euro’s per Happy Bike die door 
De Vrolycke Fiets in 2014 is gehanteerd. 

In 2014 heeft De Vrolycke Fiets 460 Happy Bikes verkocht. 
Eind 2014 blijkt uit de nacalculatie dat de verkoopprijs van een Happy 
Bike ten opzichte van de voorcalculatie niet is veranderd. 

2p 2 Bereken het gerealiseerde verkoopresultaat van De Vrolycke Fiets over 
2014. Geef aan of dit een voordelig of een nadelig resultaat betreft. 

Eind 2014 blijkt uit de nacalculatie dat de werkelijke kosten afwijken van 
de voorgecalculeerde kosten. 

De totale werkelijke kosten van De Vrolycke Fiets over 2014 zijn: 

 inkoopwaarde van de omzet (exclusief inkoopkosten) €   86.742 
 inkoopkosten  €     4.337 
 overheadkosten € 102.465 

De Vrolycke Fiets splitst het budgetresultaat in een resultaat op de 
inkopen en een resultaat op de overheadkosten. 

2p 3 Bereken het resultaat op de inkopen van De Vrolycke Fiets over 2014. 
Geef aan of het gaat om een voordelig of een nadelig resultaat. 

2p 4 Bereken het resultaat op de overheadkosten van De Vrolycke Fiets over 
2014. Geef aan of het gaat om een voordelig of een nadelig resultaat. 

2p 5 Bereken de netto winst van de Vrolycke Fiets over 2014 met behulp van 
het budgetresultaat. Geef aan of het gaat om een voordelig of een nadelig 
resultaat. 
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Opgave 2 

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 5. 

QWIC bv is een aanbieder op de markt van elektrische fietsen en 
elektrische scooters (informatiebron 1). Dit Nederlandse bedrijf zag het 
resultaat in 2014 verslechteren. Toch zijn de vooruitzichten voor de markt 
van elektrische tweewielers goed.  

Uit de balansen van 31 december 2013 en 31 december 2014 van QWIC 
(informatiebron 2) blijkt dat: 
 de solvabiliteit en liquiditeit op 31 december 2014 ten opzichte van  

31 december 2013 zijn verslechterd en dat 
 er in 2014 verlies is geleden. 

2p 6 Leg uit, zonder berekening, dat uit de gegeven balansen valt op te maken 
dat de liquiditeitspositie op 31 december 2014 ten opzichte van  
31 december 2013 is verslechterd. Betrek in het antwoord zowel het 
teller- als het noemereffect van de liquiditeit. 

1p 7 Hoe blijkt uit de gegeven balansen dat QWIC in 2014 verlies heeft 
geleden? 

QWIC wil zijn liquiditeit en solvabiliteit verbeteren door op 1 januari 2015 
het eigen vermogen, door middel van een aandelenemissie, te verhogen 
met minimaal € 500.000. De solvabiliteit, gemeten als het percentage 
eigen vermogen van het totale vermogen, moet hierdoor verbeteren tot 
minimaal 20% op 1 januari 2015.  

2p 8 Toon met behulp van een berekening aan dat door een toename van het 
eigen vermogen van € 500.000 op 1 januari 2015 aan deze 
solvabiliteitseis wordt voldaan. 
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De twee bestuurders van QWIC, Hartman en Anema, willen de nieuw uit 
te geven aandelen, uit de portefeuille op 1 januari 2015, volledig plaatsen 
bij investeringsmaatschappij Breedschap. Breedschap heeft op dat 
moment al een pakket aandelen van QWIC in haar bezit  
(informatiebron 3). Breedschap is onder vier voorwaarden bereid extra 
aandelen QWIC te kopen: 

a QWIC moet kunnen aantonen dat het maatschappelijk verantwoord 
onderneemt. 

b Het aandeel van elektrische tweewielers in de totale verkoop van 
tweewielers in Nederland moet in 2014 hoger zijn dan in 2013. 

c De bijdrage aan het resultaat van QWIC van de elektrische scooter 
Emoto 87, het topmodel van QWIC, moet in 2015 € 100.000 hoger zijn 
dan in 2014. 

d Breedschap draagt een lid van de raad van commissarissen voor. 

Voorwaarde a. Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

Dat bij QWIC sprake is van maatschappelijk verantwoord ondernemen, 
blijkt volgens QWIC onder meer uit de keuze die gemaakt is voor een 
verandering in de toeleveranciers van de scooteronderdelen.  

1p 9 Leg uit dat de keuze van QWIC voor andere toeleveranciers past binnen 
het maatschappelijk verantwoord ondernemen (informatiebron 1 en 3). 

Voorwaarde b. Het marktaandeel van de elektrische tweewielers  

2p 10 Toon met een berekening aan dat het aandeel gemeten in afzet van de 
elektrische fietsen en scooters in de totale verkoop van elektrische 
tweewielers in Nederland in 2014 gestegen is ten opzichte van 2013 (zie 
informatiebron 4). 

Voorwaarde c. De Emoto 87 

In 2014 werd er door tegenvallende verkopen een verlies van € 45.000 
geleden op de Emoto 87. QWIC gaat ervan uit dat dit topmodel het in 
2015 helemaal gaat maken en de bijdrage aan het resultaat van QWIC 
van de (elektrische scooter) Emoto 87, in 2015 € 100.000 hoger zal zijn 
dan in 2014. 

4p 11 Toon aan dat voldaan wordt aan voorwaarde c (zie informatiebron 5).  

Voorwaarde d. Raad van commissarissen 

1p 12 Geef een reden waarom Breedschap als voorwaarde stelt dat zij een lid 
van de raad van commissarissen van QWIC voordraagt. 
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Breedschap beoordeelt QWIC op alle vier voorwaarden positief en is 
bereid om het hele pakket nieuw uit te geven aandelen QWIC te kopen. 
Hartman en Anema willen, na de aandelenemissie op 1 januari 2015, met 
hun huidige aandelenbezit een meerderheidsbelang in QWIC van 51% 
hebben. 

4p 13 Bereken het aantal aandelen QWIC dat Hartman en Anema nog kunnen 
uitgeven aan Breedschap opdat voldaan wordt aan het meerderheids- 
belang van 51% (zie informatiebron 2). 
Vul hiertoe de uitwerkbijlage horende bij deze vraag volledig in. 

Conclusie 

Omdat aan alle vier voorwaarden is voldaan, is Breedschap bereid om per 
nieuw aandeel QWIC een prijs te betalen die gelijk is aan de intrinsieke 
waarde per aandeel QWIC (gemeten op 31 december 2014), verhoogd 
met een opslag van 2 euro per aandeel. 

3p 14 Toon met een berekening aan of het, gegeven de prijs die Breedschap wil 
betalen en de eis van behoud van een meerderheidsbelang van 51%,  
QWIC zal lukken het eigen vermogen met minimaal € 500.000 te 
vergroten. 
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uitwerkbijlage 

13 

Te plaatsen aantal aandelen bij Breedschap op 1 januari 2015 is  ……………….. 

aandeelhouder per 
31 december 2014 

aandeelhouder per  
1 januari 2015 (na emissie) 

% aantal geplaatste 
aandelen 

%%  aantal geplaatste 
aandelen 

Hartman en Anema 75 …………………. 51 …………………. 
Breedschapre … e ………………….  ………………….
totaal  ………………….  …………………. 
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Informatiebron 1 

QWIC 

QWIC bv (Quality With Innovative Convenience) is opgericht in 2006 door 
Michiel Hartman en Taco Anema. Als Nederlands merk ontwikkelt, 
produceert en verhandelt QWIC elektrische fietsen en elektrische 
scooters. De innovatieve elektrische tweewielers worden via een 
snelgroeiend netwerk van ongeveer 400 winkels verkocht in Nederland, 
België, Duitsland en Frankrijk.  

Terwijl aanvankelijk alle elektrische tweewielers vanuit China met 
zeecontainers werden aangevoerd, heeft QWIC na een paar jaar besloten 
de elektrische tweewielers zelf in een fabriek in Rotterdam te produceren. 
De onderdelen worden bij Nederlandse toeleveranciers ingekocht, waarbij 
gelet wordt in kwaliteit, prijs en levertijd. 
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Informatiebron 2 

De balans van QWIC (per 31 december in euro’s) 

bron: jaarrekening QWIC (aangepast) 

2014 2013

Activa 

Immateriële vaste activa 165.000 64.000 
Materiële vaste activa 2.310.000 2.900.000 
Vaste activa 2.475.000 2.964.000

Voorraden 1.900.000 1.400.000
Vorderingen1) 90.000 822.000
Liquide middelen     10.000   178.000 
Vlottende activa 2.000.000 2.400.000

4.475.000  5.364.000
Passiva 

Aandelenkapitaal2) 102.000 102.000
Agioreserve 400.000 400.000
Winstreserve 200.000 400.000
Eigen vermogen 702.000  902.000

Langlopende schulden 1.773.000 3.662.000 
Kortlopende schulden 2.000.000 800.000 
Vreemd vermogen 3.773.000  4.462.000

4.475.000  5.364.000

noot 1  Het betreft hier vooral vorderingen op de tussenhandel. 
noot 2  De nominale waarde van 1 aandeel bedraagt € 0,50. Het aandelenkapitaal betreft 

het geplaatste aandelenkapitaal. 
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Informatiebron 3 

De eigenaren van QWIC  

QWIC is in eigendom van de twee bestuurders, Hartman en Anema, en 
van investeringsmaatschappij Breedschap. Op 31 december 2014 
bezitten de twee bestuurders samen 75% van de geplaatste aandelen 
QWIC. De rest is in handen van Breedschap.  

Breedschap is een Nederlandse investeringsmaatschappij die belegt in 
Nederlandse ondernemingen. Bij de keuze van haar beleggingen spelen 
bij Breedschap steeds vaker ideële overwegingen een rol. Zo is voor 
Breedschap niet alleen het verwachte te behalen rendement belangrijk, 
maar ook of de ondernemingen waarin zij belegt op een maatschappelijk 
verantwoorde wijze ondernemen.  

Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is de 
ondernemingsstrategie waarbij aandacht voor people, planet en profit in 
evenwicht is.  
Tot het domein people worden prestaties gerekend op sociaal-ethisch 
gebied. Hoe gaat het bedrijf om met zijn personeel en hoe presteert het 
op het gebied van sociale cohesie (de maatschappij in ruimere zin)? 

Tot het domein planet worden de prestaties gerekend op het gebied van 
milieu in ruime zin. Hoe pakt een bedrijf zijn verantwoordelijkheid op ten 
aanzien van het belasten van het milieu, de natuur en het landschap? 

Tot het domein profit worden niet de pure financiële prestaties van de 
onderneming (winst, omzet en dergelijke) gerekend, maar wordt gekeken 
naar thema's als werkgelegenheid, opbouwen van een goede reputatie, 
transparantie en verantwoording, investeringen in infrastructuur, 
locatiebeleid en politieke betrokkenheid. 
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Informatiebron 4   

Branchegegevens van tweewielers 

Aantal verkochte fietsen en scooters in Nederland 

Algemeen 

Het jaar 2014 is lastig geweest voor de tweewielerspeciaalzaken. De 
economische situatie in Nederland speelt hierbij een belangrijke rol.  

Elektrische-fietsenmarkt 

De markt voor elektrische fietsen verjongt. De groei in de markt voor 
elektrische fietsen komt vooral uit de leeftijdsgroep onder de 50 jaar. De 
opmars van de elektrische fietsen onder jongere doelgroepen is vooral te 
danken aan het feit dat deze fiets gezien wordt als aantrekkelijk alternatief 
voor bestaande transportmiddelen. 

Elektrische-scootermarkt 

Opvallend is de groeiende belangstelling voor elektrische scooters, die in 
2014 een groter aandeel in het totaal voor hun rekening namen dan in het 
jaar ervoor. De verwachtingen voor 2015 zijn goed, vooral dankzij de 
praktische en met name ook fiscale mogelijkheden van de elektrische 
scooter, ook voor zakelijk gebruik. Ook de toenemende fijnmazige 
infrastructuur van de laadpalen draagt bij aan het succes.  

bron: cijfers en trends (aangepast) 

2010 2011 2012 2013 2014

fietsen 1.227.000 1.281.000 1.215.000 1.171.000 1.039.000
- waarvan 
elektrisch 134.000 154.000 165.000 181.000 171.000

scooters 93.000 95.000 96.000 83.000 68.000
- waarvan 
elektrisch 3.100 3.600 4.400 4.300 4.100
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Informatiebron 5   

De Emoto 87    

QWIC biedt nu nog 14 verschillende types elektrische fietsen aan en  
4 types elektrische scooters. In de komende jaren wil het bedrijf zich, 
mede door de felle concurrentie, vooral gaan richten op de jonge 
stedelingen - tussen 20 en 50 jaar - voor woon-werkverkeer. Om die 
reden wordt het aantal modellen afgebouwd en zet het bedrijf vooral in op 
de Emoto 87, de elektrische scooter waarvan de verwachtingen 
hooggespannen zijn. 

2015
adviesprijs voor de consument 
(inclusief 21% btw) € 3.267 
marge (korting) voor de 
tussenhandel   12%1) 
kostprijs € 2.250
afzet 600
bijdrage aan de winst ………….. 

noot 1  De marge (korting) voor de tussenhandel is een percentage van de adviesprijs voor 
de consumenten exclusief btw. De standaardmarge is 12%. 
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Opgave 3 

Bij deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. 

Mevrouw De Waard heeft op 1 januari 1999 een woning gekocht voor 
€ 120.000. Ze heeft voor de financiering van deze woning op 1 januari 
1999 een 6,2% hypothecaire lening bij de PING-bank afgesloten. Het 
bedrag van deze lening is € 116.000. Deze lening wordt afgelost door 
middel van annuïteiten. De jaarlijkse annuïteit bedraagt € 8.604,40 en 
wordt elk jaar achteraf betaald met ingang van 31 december 1999.  
Op 1 januari 2014 bedroeg de schuldrest van deze hypothecaire lening  
 € 85.525,15.  

2p 15 Bereken de schuldrest van de hypothecaire lening op 1 januari 2015. 

Ondanks de economische crisis is de woning van mevrouw De Waard 
sinds de aankoop op 1 januari 1999 meer waard geworden. De  
waardestijging is elk jaar 2,3%. Door deze waardestijging is de 
overwaarde toegenomen.  
De overwaarde van de woning is het verschil tussen de waarde van de 
woning en de schuldrest van de hypothecaire lening op dat moment. 

2p 16 Bereken de overwaarde van de woning op 1 januari 2015. 

Mevrouw De Waard heeft haar financieel adviseur gevraagd of ze een 
deel van de overwaarde van de woning kan gebruiken. De adviseur heeft 
haar informatie gegeven over de nieuwe Overwaardehypotheek van de 
PING-bank.  

Bij deze Overwaardehypotheek ontvangt mevrouw De Waard een bedrag 
waarmee de huidige hypothecaire lening wordt afgelost. Het resterende 
deel na de aflossing kan vrij worden besteed.  
De Overwaardehypotheek is een vorm van een hypothecaire lening 
waarbij er gedurende de looptijd niet wordt afgelost en geen interest wordt 
betaald. De interest wordt jaarlijks berekend over de hoogte van de totale 
schuld aan het begin van het jaar. De berekende interest wordt jaarlijks 
aan het eind van het jaar toegevoegd aan de totale schuld (hypothecaire 
lening + berekende interest).  
Pas als de woning van mevrouw De Waard wordt verkocht, wordt de 
totale hypotheekschuld afgelost.  
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In onderstaande grafieken staat het verloop van de hypotheekschuld bij 
verschillende hypotheekvormen. Op de verticale as staat de 
hypotheekschuld, op de horizontale as het aantal jaren. 

C D

jarenjaren

hypotheek
schuld

A B

jaren

hypotheek
schuld

jaren

hypotheek
schuld

hypotheek
schuld

2p 17 Welke grafiek geeft het verloop weer van de hypotheekschuld bij de 
Overwaardehypotheek? Motiveer het antwoord. 

2p 18 Bij welke hypotheekvorm (A, B, C of D) loopt de geldgever het meeste 
risico? Verklaar het antwoord. 
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Opgave 4 

In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. 

Magic Marbles is een Nederlandse handelsonderneming die knikkers 
inkoopt en verkoopt. De knikkers worden door Magic Marbles voor een 
vaste prijs van 225 yuan per 1.000 knikkers ingekocht bij  
Jinjiang Chaoxing, een bedrijf in China. 

Ten behoeve van het opstellen van de liquiditeitsbegroting en 
resultatenbegroting over juli 2014 zijn eind juni de volgende gegevens 
over de inkopen in 2014 bekend.  

maand aantal knikkers koers euro in yuan 
april (werkelijk) 250.000 € 1 = 8,30 yuan 
mei (werkelijk) 300.000 € 1 = 8,35 yuan 
juni (werkelijk) 175.000 € 1 = 8,25 yuan 
juli (verwacht) 200.000 € 1 = 8,30 yuan 
augustus (verwacht) 150.000 € 1 = 8,35 yuan 
september (verwacht) 100.000 € 1 = 8,40 yuan 

Van de inkopen in een maand moet 25% contant aan Jinjiang Chaoxing 
worden betaald, voor het restant geldt een krediettermijn van 1 maand. 
De ingekochte knikkers worden in de maand van inkoop ontvangen. 

1p 19 Is er bij de inkopen op rekening van de knikkers sprake van ontvangen of 
verstrekt leverancierskrediet voor Magic Marbles? Verklaar het antwoord.  

3p 20 Bereken het bedrag in euro’s dat Magic Marbles op de 
liquiditeitsbegroting van juli 2014 opneemt als gevolg van de inkopen van 
de knikkers. 

Alle knikkers die in een maand worden ingekocht, worden altijd twee 
maanden later door Magic Marbles verkocht. Magic Marbles berekent de 
inkoopwaarde van de omzet op basis van € 30 per 1.000 knikkers en een 
brutowinstmarge van 40% van de verkoopprijs. 

2p 21 Bereken de brutowinst in euro’s die Magic Marbles op de 
resultatenbegroting van juli 2014 opneemt als gevolg van de verkoop van 
knikkers. 
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Opgave 5 

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 tot en met 8. 

De brood- en banketbranche gaat al enkele jaren gebukt onder 
tegenvallende verkopen. Bovendien hebben de bakkers te maken met 
stijgende kosten, die nauwelijks kunnen worden doorberekend in de 
verkoopprijzen. De nettowinst in de branche staat al vanaf 2009 onder 
druk. 

1p 22 Geef met behulp van informatiebron 6 de verklaring voor de beperkte 
mogelijkheid van de brood- en banketbakkers om de kostenstijgingen in 
de verkoopprijzen door te berekenen. 

Brood- en banketbakkerij De Bruyne Bakker, waarvan Wim de Bruyne de 
eigenaar is, ziet de nettowinst ook afnemen. In 2008 bedroeg de 
jaaromzet van De Bruyne Bakker € 460.000. In de periode 2009 – 2013 
steeg de jaarlijkse omzet met 2% ten opzichte van het voorafgaande jaar.  
In 2014 daalde de omzet van De Bruyne Bakker echter tot € 500.000.   

2p 23 Toon met een berekening aan dat de procentuele omzetdaling in 2014 ten 
opzichte van 2013 van De Bruyne Bakker vrijwel gelijk is aan de 
procentuele omzetdaling in de gehele branche (zie informatiebron 6 en 7). 

Wim de Bruyne wil jaarlijks een nettowinst van € 64.000 behalen. Wim 
heeft Beko Advies ingeschakeld om de bedrijfseconomische prestaties 
van zijn bakkerij te analyseren en verbeterpunten te vinden. Beko Advies 
signaleert twee pijnpunten: 
 de omzetdaling, 
 het relatief hoge aandeel van de totale constante kosten in de totale 

kosten.  

Omzet 

Beko Advies heeft berekend dat, om de gewenste nettowinst van € 64.000 
te behalen, de omzet in 2014 flink hoger had moeten zijn dan de werkelijk 
behaalde omzet.  
De totale constante kosten bedragen € 260.000. De dekkingsbijdrage is 
60% van de omzet. 

2p 24 Bereken de omzet in 2014 waarbij de nettowinst € 64.000 zou zijn. 
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Aandeel totale constante kosten 

Beko Advies stelt dat de daling van de omzet van De Bruyne Bakker met 
name een probleem voor dit bedrijf is vanwege het grote aandeel van de 
totale constante kosten in de totale kosten.   

1p 25 Geef een verklaring voor deze stelling van Beko Advies. 

Volgens Beko Advies zijn vooral de constante loon- en huisvestingskosten 
van De Bruyne Bakker in 2014 te hoog: zowel in vergelijking tot die van 
branchegenoten in dezelfde omzetklasse als in verhouding tot de omzet.  
Beko Advies komt voor De Bruyne Bakker met het volgende advies: 

“Om de nettowinst te laten stijgen, moet het aandeel van de constante 
kosten in de totale kosten omlaag. Dat kan door een deel van de 
constante kosten variabel te maken.” 

Dat kan door: 
actie 1: de in te zetten arbeidsuren van het personeel meer af te laten  
             hangen van de werkdrukte (meer inzet van flexwerknemers).  
             Hierdoor zal de verhouding loonkosten/omzet gelijk zijn aan 
             die van de banketbakkers in dezelfde omzetklasse.  

actie 2: de hoogte van de huur te koppelen aan de ontwikkeling van de  
             omzet. 

Ten behoeve van de berekeningen van vraag 26 en vraag 27 wordt 
uitgegaan van dezelfde (werkelijke) omzet van De Bruyne Bakker in 2015 
als in 2014. 

actie 1 

2p 26 Bereken het bedrag waarmee de loonkosten in 2015 dalen ten opzichte 
van 2014 als gevolg van actie 1 (zie informatiebron 7). 

actie 2 

2p 27 Bereken het bedrag waarmee de huur in 2015 zal dalen ten opzichte van 
2014 als gevolg van actie 2 (zie informatiebron 8). 
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Het variabel maken van een deel van de constante kosten heeft gevolgen 
voor het verloop van de totale kostenlijn. Op de uitwerkbijlage bij vraag 28 
is de totale kostenlijn voor 2015 getekend, wanneer niet gekozen wordt 
voor het variabel maken van een deel van de constante kosten.  

2p 28 Teken in de uitwerkbijlage, behorende bij deze vraag, de totale kostenlijn 
die overeenkomt met de situatie waarin voor 2015 wel een deel van de 
constante kosten variabel wordt gemaakt. Verbind hiertoe twee van de 
aangegeven letters met elkaar.  
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uitwerkbijlage 

28  

totale
kosten (€)

C

B

A

G

F

E

D

totale kosten 2015

omzet (€)

- 17 -



www.examen-cd.nl www.havovwo.nl

m&o  havo 2015-II 

Informatiebron 6 

De brood- en banketbranche  

Financiële gegevens voor de brood- en banketbranche (2009-2014) in 
procenten 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
omzet1) 6,6 1,4 -2,1 3,9 1,31 -1,6 

De bakkerijbranche heeft te maken met een toenemende concurrentie van 
de supermarkten. Het assortiment bij supermarkten wordt steeds 
uitgebreider. Het wordt dan ook steeds belangrijker om als bakkerijbedrijf 
onderscheidend te zijn ten opzichte van supermarkten.  

De grondstofprijzen zijn de afgelopen jaren sterk gestegen en konden niet 
voldoende worden vertaald in prijsverhogingen. Ook de productiviteit van 
de werknemers en de hoge loonkosten beïnvloeden het resultaat in 
negatieve zin. 

noot 1 procentuele veranderingen ten opzichte van vorig jaar 
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Informatiebron 7 

De prestaties van De Bruyne Bakker vergeleken met de branche 

In de tabel staan de gegevens van de brood- en banketbranche voor 
2014, opgedeeld in 3 omzetklassen, waarbij de kosten zijn uitgedrukt in 
een percentage van de omzet (100%). Ook zijn de gegevens van De 
Bruyne Bakker voor 2014 opgenomen (in euro’s). De prestaties van De 
Bruyne Bakker moeten worden vergeleken met die van branchegenoten in 
dezelfde omzetklasse. 

de brood- en banketbranche in 2014 
verdeeld in omzetklassen 

De 
Bruyne 

Bakker in 
2014 

omzetklasse (x €1.000)  < 400 400 - 750 750 - 1250 
aantal deelnemers in de 
branche 40 70 65 
gemiddelde jaaromzet 2014 
per klasse (x €1.000) 273,5 586,1 958,3 

% % % € 
omzet         100,0 100,0 100,0 500.000
inkoopwaarde omzet 31,2 30,7 27,2 165.000
brutowinst 68,8 69,3 72,8 335.000

bedrijfskosten: 
- constant: 
loonkosten 24,5 31,7 36 180.000
huisvestingskosten 4,3 5,0 4,4 32.000
afschrijvingen en overig 
constant 12,6 11,5 11,3 48.000

- variabel: 
verkoopkosten en overig 
variabel 10,1 8,9 9,1 35.000

nettowinst 17,3 12,2 12 40.000
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Informatiebron 8 

Het huurvoorstel 

Oude situatie 

Het pand van De Bruyne Bakker wordt gehuurd. In 2014 is de jaarhuur 
90% van de huisvestingskosten. 
Het huurcontract wordt telkens voor 5 jaar afgesloten en kan tussentijds 
niet worden opgezegd. Per 1 januari 2015 moet er weer een nieuw 
huurcontract worden getekend.  

Nieuwe situatie: het huurvoorstel 

Wim de Bruyne geeft aan dat continuering van de oude situatie misschien 
leidt tot faillissement van zijn bakkerij. Hierdoor zal het pand mogelijk 
gedurende lange tijd leeg komen te staan en zal de verhuurder geen 
enkele huurinkomsten ontvangen. 
Wim de Bruyne heeft de eigenaar van het pand daarom voorgesteld de 
jaarhuur met ingang van 1 januari 2015 te splitsen in 2 delen:  
 een constant deel van € 15.000  
 een variabel deel dat 2% is van de jaaromzet van 2015. 
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Opgave 6 

In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. 

Op 1 april 2014 heeft Loomans bv 12 nieuwe bestelauto’s aangeschaft 
van € 30.000 per stuk. Voor de gedeeltelijke financiering van deze 
investering heeft Loomans op 1 april 2014 een lening van € 350.000 met 
lineaire aflossing afgesloten. De interestvoet van deze lening is 5% per 
jaar. De lening heeft een looptijd van 4 jaar. De aflossing en interest 
worden op 31 maart van elk jaar achteraf betaald.  
Loomans past de permanentie toe met resultaatbepaling per kwartaal. 

1p 29 Bereken de schuldrest van de lening per 1 april 2015. 

1p 30 Bereken de kosten van de lening voor het tweede kwartaal van 2015. 

De bestelauto’s zijn door Loomans verzekerd tegen schade en diefstal. 
De jaarpremie voor deze verzekering bedraagt 19 promille van de 
aanschafwaarde van de bestelauto’s en moet jaarlijks op 1 april 
vooruitbetaald worden. 

2p 31 Bereken voor het tweede kwartaal van 2015 de verzekeringskosten van 
de bestelauto’s. 

2p 32 Bereken het bedrag dat Loomans bv op de balans per 1 juli 2015 opneemt 
met betrekking tot de verzekeringskosten van de bestelauto’s. Geef ook 
aan of dit bedrag aan de debetzijde of creditzijde van de balans wordt 
opgenomen.  

- 21 -


	Lege pagina
	Lege pagina


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 240
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 240
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 240
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 240
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 400
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor de Cito Pitstop-Server en daarna geschikt zijn voor reproductie door Lijnco \(B.Helmantel, 2011-10-04\).)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice




