bedrijfseconomie havo 2022-I
Vraag

Antwoord

Scores

Opgave 5
19

maximumscore 2
• Weaknesses
• omdat het gebrek aan een keurmerk negatief uitpakt op de afzet en de
certificering van een keurmerk hangt af van een bedrijf zelf

1
1

Opmerkingen
Het tweede scorepunt wordt alleen toegekend als het eerste scorepunt is
behaald.
Voor het tweede deelscorepunt moeten beide kenmerken genoemd
worden.
20

maximumscore 2
Voorbeeld van een juist antwoord is:
De bijbehorende kritische succesfactor is veilig/betrouwbaar winkelen. De
veiligheid/betrouwbaarheid is bepalend voor het succes van het bedrijf. Het
mogen gebruiken van een keurmerk voor online winkelen is een indicatie
daarvan.
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maximumscore 2
• P van plaats
• het verkopen via een website is een voorbeeld van een
distributiekanaal

1
1

Opmerking
Het tweede scorepunt wordt alleen toegekend als het eerste scorepunt is
behaald.
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maximumscore 1
a
14 dagen na ontvangst is een langere bedenktijd dan 14 dagen na
bestelling.
Opmerking
Zonder juiste motivatie wordt geen scorepunt toegekend.
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maximumscore 2
Voorbeelden van een goed antwoord:
 Een voldoende current ratio geeft enige zekerheid met betrekking tot
de liquiditeitspositie, waardoor de kans op surseance van betaling
en/of faillissement afneemt / Thuiswinkel Waarborg meer zekerheid
heeft over de (jaarlijkse) certificeringsontvangsten.
 Surseance van betaling / faillissementen van aangesloten bedrijven
schaden de naam/reputatie van Thuiswinkel Waarborg.
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Antwoord

Scores

maximumscore 5
debet

Balans per 31 december 2021
(getallen x € 1)

Vaste activa

17.000

Voorraad

7.750

Debiteuren

Eigen vermogen

credit

53.750

Te betalen btw

8.305

24.805

Te vorderen btw

3.810

Liquide middelen

8.690
62.055

62.055

berekeningen
Voorraad
Debiteuren
Te vorderen btw

•
•
•
•
•

14.000 +

4.840
– 10.250 = 7.750
1,21

20.500 x 1,21 = 24.805
1.500 +

 2.420 + 4.840 + 6.050 
1,21

Liquide middelen

6.500 + 2.190 = 8.690

Afschrijvingskosten
vaste activa

20.000 +

x 0,21 = 3.810

6.050
– 17.000 = 8.000
1,21

Eigen vermogen

53.500 + 250 (= 20.500 – 10.250 – 2.000 –
8.000) = 53.750

Te betalen btw

4.000 + 20.500 x 0,21 = 8.305

7.750
24.805
3.810
8.690 en 8.000
53.750 en 8.305 en 62.055

1
1
1
1
1

Opmerking
Als de btw verkeerd is berekend, wordt maximaal 1 scorepunt in mindering
gebracht.
25

maximumscore 2

•
•

53.750
= 6,47 > 4
8.305
7.750 + 24.805 + 3.810 + 8.690
= 5,43 > 1,5
De current ratio is
8.305
dus Ttime voldoet ook aan stap 3 en wordt gecertificeerd
De solvabiliteitsratio is
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