bedrijfseconomie havo voorbeeldexamen
Opgave 3
Wessels bv is een fruitimporteur die aan diverse supermarkten in het
noorden van Nederland levert. Van Wessels is de balans gegeven:
debet

31 december 2018 (getallen in euro’s)

credit

Gebouwen

88.000 Geplaatst kapitaal

Inventaris

15.000 Reserves

17.000

Transportmiddelen

20.000 Voorzieningen

45.000

Licenties en goodwill

3.000 Hypothecaire
leningen

80.000

Voorraden

6.000 Crediteuren

15.000

Debiteuren

7.000 Te betalen
belastingen

Te vorderen belastingen

5.000 Resultaat 2018

Liquide middelen

2.000

5.000

9.000
-/-1)

146.000

25.000

146.000

noot 1 -/- betekent negatief.

Het gaat financieel niet goed met Wessels. Op 31 december 2018 is de
solvabiliteitspositie en de liquiditeitspositie slecht.
1p

15

Bereken het eigen vermogen van Wessels per 31 december 2018.

1p

16

Wat betekent de uitkomst van vraag 15 voor de waarde van de activa in
relatie tot de waarde van het vreemd vermogen?
De liquiditeitspositie wordt bij Wessels gemeten door de verhouding
tussen de waarde van de vlottende activa en de waarde van de schulden
met een korte looptijd.

1p

17

Hoe heet het financiële kengetal dat de verhouding meet tussen de
waarde van de vlottende activa en de waarde van de schulden met een
korte looptijd?

1p

18

Bereken het gevraagde kengetal uit vraag 17 voor Wessels.
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Een van de oorzaken van de financiële problemen is dat enkele grote
supermarkten zelf hun fruit importeren. Hierdoor is een groot deel van de
handel van Wessels weggevallen.
Wessels wil daarom per 1 januari 2019 een van zijn werknemers, Rohan
Hanoeman, 43 jaar, ontslaan. Er moet dan een ontslagvergoeding
(transitievergoeding) worden betaald. Deze moet Rohan Hanoeman in
staat stellen sneller/makkelijker nieuw werk te vinden.
1p

19

Leg uit op welke wijze de transitievergoeding de ontslagen medewerker
kan helpen bij de overgang naar nieuw werk.
De hoogte van de transitievergoeding die aan Rohan Hanoeman moet
worden uitbetaald is wettelijk geregeld:
De hoogte van de transitievergoeding is als volgt bepaald:




zolang het dienstverband 10 jaar of minder heeft geduurd: per gewerkt
jaar: 1/3 deel van het laatst verdiende bruto maandsalaris,
voor elk jaar dat het dienstverband langer heeft geduurd dan 10 jaar:
1/2 deel van het laatst verdiende bruto maandsalaris
de transitievergoeding bedraagt maximaal € 77.000 of het bruto
jaarsalaris als dat hoger is dan € 77.000

(Wettelijke regeling betreffende transitievergoeding)
Rohan Hanoeman heeft op 1 januari 2019 16 jaar bij Wessels gewerkt.
Zijn laatst verdiende bruto maandsalaris bedraagt € 2.900.
2p

20

Bereken de transitievergoeding die Wessels volgens de wettelijke regel
aan Rohan Hanoeman moet betalen (afronden op euro’s)
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