havo 20 2 III
O gave 1
In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing.
en
apier bv is een webwinkel met een eigen distributiecentrum.
winkel levert kantoorartikelen aan bedri ven.
e balans van en
apier per 1 anuari 201 en de inkopen en
verkopen over 201 , i n hieronder weergegeven:
Balans

en

a ier er 1 januari 2019 getallen

e

1 000

debet

credit

istributiecentrum

2 0

igen vermogen

210

ebiteuren

100

anglopende lening

200

oorraad kantoorartikelen

110 Crediteuren

i uide middelen

0

30
00

00

januari november december totaal
tot en met
oktober
inkopen 201 (
verkopen 201 (

1.000)

32

1.000)

1.3

100
14

0
1 0

1.112
1.

erder is gegeven:
e inkoopwaarde van de om et is 0 van de om et.
erkochte kantoorartikelen worden op de dag van de verkoop bi de
a nemer a geleverd.
 ngekochte kantoorartikelen worden op de dag van de inkoop bi
en
apier a geleverd.

e verkopen i n 30 contant en 0 op rekening.
e krediettermi n van debiteuren is 1, maand.
 Alle inkopen i n op rekening. e krediettermi n van crediteuren is
1 maand.

an alle krediettermi nen wordt volledig gebruikgemaakt.



2p

1

ereken voor en
apier de waarde van de voorraad kantoorartikelen
op 31 december 201 .

1
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e directeur van en
apier constateert dat op 31 december 201 de
waarde van de voorraad kantoorartikelen nog steeds relatie hoog is.
1p

2

Gee voor en
apier een inancieel nadeel van het aanhouden van een
voorraad kantoorartikelen met een hoge waarde.
e directeur van en
apier wil het saldo van de li uide middelen per
31 december 201 weten. Hiertoe worden eerst de totale ontvangsten in
201 met betrekking tot de verkopen bepaald.

3p

3

ereken de totale ontvangsten in 201 met betrekking tot de verkopen
van en
apier.
e uitgaven van en
apier in 201 bestaan uit:
 uitgaven als gevolg van de inkopen van de kantoorartikelen
 uitgaven aan bedri skosten voor 4 2.2 0.
en
apier hee t behalve ontvangsten uit de verkopen geen andere
ontvangsten.

2p

ereken het saldo van de li uide middelen van
31 december 201 .

2

en

apier op
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Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 3.
Gerrit oos verkoopt in i n winkel een breed assortiment aan producten,
oals rookwaren, ti dschri ten, wenskaarten, boeken en kantoorartikelen
(zie informatiebron 1). Gerrit hee t het winkelpand dat hi huurt enkele
aren geleden intern verbouwd en hee t hierbi onder andere de inventaris
vervangen.

ookwaren vormen het hoo dbestanddeel van Gerrits assortiment. Hi
vermoedt dat de a et van rookwaren door overheidsmaatregelen gaat
dalen, waardoor hi ook minder marge van de abrikant al kri gen (zie
informatiebron 2).
Gerrit hee t daarom twi els over de continu teit van i n winkel.
2p

ereken met welk bedrag Gerrits totale marge e clusie btw op rookwaren
over 2020 al dalen ten op ichte van 201 als gevolg van de verwachte
a etdaling.

3
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e verhuurder van Gerrits winkelpand is benaderd door een keten van
pi awinkels die ge nteresseerd is in de locatie van Gerrits winkel. e
verhuurder iet de pi aketen graag als nieuwe huurder. Hi weet dat
Gerrit binnenkort met pensioen gaat en misschien wel eerder wil stoppen.
Hi doet Gerrit begin oktober 201 het volgende voorstel:





er 1 anuari 2020 wordt het huurcontract be indigd.
er 1 anuari 2020 wordt de huur van de laatste 3 maanden van 201
die Gerrit al betaald hee t, aan Gerrit terugbetaald
(zie informatiebron 3).
p 1 anuari 2020 kri gt Gerrit de boekwaarde van de inventaris en de
boekwaarde van de interne verbouwing per 1 anuari 2020 volledig
vergoed wanneer hi stopt.

anneer Gerrit ingaat op het voorstel, wordt het winkelpand vana
1 anuari 2020 verhuurd aan de pi aketen.
2p

Gee twee bedri seconomische redenen waarom de verhuurder van het
winkelpand per 1 anuari 2020 liever de pi aketen als huurder ou willen
hebben dan Gerrit.
oordat Gerrit ich verdiept in het voorstel van de verhuurder, gaat Gerrit
eerst een
-anal se van i n aak uitvoeren. it de situatieschets
(zie informatiebron 1) komen onder andere twee eiten naar voren:
a Gerrit maakt geen gebruik van social media,
b een verdere aanscherping van het antirookbeleid door de overheid.
en
-anal se bestaat uit vier onderdelen: de anal se van
trengths, eaknesses, pportunities en hreats.

3p

n welk onderdeel van de
-anal se van Gerrit ou het eit dat Gerrit
geen gebruikmaakt van social media meegenomen moeten worden Gee
hiervoor twee argumenten.

3p

n welk onderdeel van de
-anal se van Gerrit ou het eit dat de
overheid het antirookbeleid verder aanscherpt meegenomen moeten
worden Gee hiervoor twee argumenten.

4
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anwege de uitkomst van de
-anal se besluit Gerrit ich verder te
verdiepen in het voorstel van de verhuurder van het winkelpand.
Eis die Gerrit aan et voorstel stelt
Gerrit gaat in op het voorstel als er na li uidatie van i n winkel
(vergoeding van de boekwaarde van de inventaris en interne verbouwing,
verkoop voorraden, inning van debiteuren en terugbetaling
vooruitbetaalde huur en a betaling van schulden) op
1 anuari 2020 voldoende li uide middelen i n om de twee aar tot aan
i n pensioen inancieel te overbruggen. Hi denkt daar gedurende de e
twee aren
00 per maand voor nodig te hebben.
Vergoeding van de boekwaarde van de inventaris en interne
verbouwing er 1 januari 2020
2p

9

ereken de a schri vingskosten op de verbouwing en inventaris over het
vierde kwartaal van 201 (zie informatiebron 3).

1p

10

ereken het bedrag dat Gerrit op 1 anuari 2020 van de verhuurder van
het winkelpand voor de verbouwing en inventaris van i n winkel al
kunnen ontvangen.
Verkoo voorraden inning van debiteuren en terugbetaling
vooruitbetaalde uur er 1 januari 2020
Gerrit verwacht dat hi bi de li uidatie op 1 anuari 2020 niet het volledige
bedrag voor de waarde van i n voorraad van 31 december 201 al
ontvangen.
Hi gaat van de volgende inbare percentages per 1 anuari 2020 uit.





oorraad
i dschri ten e.d.
ookwaren
Kantoorartikelen

100
0
40

(terug naar de uitgever)

e vorderingen op de debiteuren worden volledig ontvangen.
1p

11

ereken het bedrag dat Gerrit per 1 anuari 2020 naar verwachting al
ontvangen uit de verkoop voorraden, inning van debiteuren en
terugbetaling vooruitbetaalde huur per 1 anuari 2020.
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Betaling van de sc ulden er 1 januari 2020
i li uidatie op 1 anuari 2020 al Gerrit nog aan drie verplichtingen
voldoen:
 het volledig verschuldigde bedrag aan i n leveranciers,
 de bedragen aan a lossing en interest die hi per 31 december 201
nog schuldig is aan de bank en
 de per saldo a te dragen btw
betalen.
3p

12

ereken het volledige bedrag dat Gerrit op 1 anuari 2020 nodig al
hebben om aan de e drie verplichtingen te voldoen.
onclusie
Gerrit hee t inmiddels voldoende in ormatie om te be ien o er na de
inanci le a wikkelingen
00 per maand beschikbaar is voor de
overbrugging van de twee aar tot aan i n pensioen.

2p

13

oon met een berekening aan o Gerrit op het voorstel van de eigenaar
van het winkelpand al ingaan.
Vul hiertoe de uitwerkbijlage die bij deze vraag hoort volledig in.

6
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Informatiebron 1
ituatiesc ets
e wi k waarin de winkel van Gerrit oos is gevestigd, is de a gelopen
aren sterk ver ongd, maar de populatie van Gerrits vaste klanten vergri st
met hem mee. ndanks i n gunstig gelegen pand aan de kruising van
twee doorgaande wegen, bli ven nieuwe klanten uit.
Gerrit oos hee t een bedri dat, wanneer Gerrit over 2 aar met pensioen
gaat, waarschi nli k geen opvolging meer kent. i n kinderen ien geen
toekomst in de krimpende markt, die wat betre t rookwaren sterk
gereguleerd wordt door de overheid. e overheid al in 2020 het antirookbeleid verder aanscherpen.
ok de markt van ti dschri ten en kranten krimpt. nder andere door het
internet is een daling in de verkopen inge et die moeili k terug te draaien
valt. e detaillist is vaak met handen en voeten gebonden. o hebben de
ti dschri ten een vaste pri s die door de uitgevers wordt bepaald. e
promotie-acties voor ti dschri ten ullen van de uitgevers moeten komen.
Gerrits klanten i n tevreden, maar enkelen hebben opgemerkt dat Gerrit
met de ti d mee moet en gebruik moet maken van social media.

Informatiebron 2
De marge o rookwaren
n 2020 verwacht Gerrit een om et van 14 .200 op rookwaren te
behalen, wat een daling is van 3
ten op ichte van 201 . Hi gaat hierbi
uit van een el de verkooppri s in 2020 als in 201 , nameli k
e clusie
btw per pak e.
e totale marge die Gerrit op de pak es rookwaren ontvangt, is a hankeli k
van het aantal pak es dat hi verkoopt:
aantal akjes er jaar

ontvangen marge e clusief btw er
akje in euro s

tot en met 2 .000

0,2

2 .001 - 3 .000

0,2

3 .001 - 4 .000

0,30

4 .001 en meer

0,32
7
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Informatiebron 3
De balans er 1 oktober 2019 de gedeeltelijk ingevulde verwac te
balans er 31 december 2019 en aanvullende gegevens
debet

balansen Gerrit Roos getallen
31
december
2019

1
oktober
2019

Vaste activa
nventaris

1 .2

Vlottende
activa

oorraad
rookwaren
oorraad
kantoorartikelen

ooruitbetaalde
huur
i uide
middelen

21.

…………

10.000

Kort
vreemd
vermogen

2.200

2. 00 Crediteuren

1.

0

2.000

. 00

e betalen
.000 interest

…………

0

4. 00

e betalen
.000 btw

1 .000

1 .000

ebiteuren
e vorderen
btw

…………

Lang
vreemd
vermogen
anklening

oorraad
ti dschri ten,
boeken,
kranten

1
oktober
2019

4.0 0

erbouwing
…………

credit

31
december
2019
Eigen
vermogen

………….

1

0

00

.400

.200

………….

3. 00

.

0

…………

.000
2.42

8

…………

2.42
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erder is gegeven:
1

e interne verbouwing van de winkel hee t plaatsgevonden op
1 anuari 201 . e aanscha waarde van de verbouwing was 21.000
e clusie btw. e a schri ving is elk kwartaal 2,
van de
aanscha waarde.

2

e vervanging van de inventaris was op 1 anuari 201 .
e aanscha waarde van de inventaris was 1 .000 e clusie btw.
e inventaris wordt in aar volledig lineair en in evenredigheid
a geschreven.

3

p de banklening wordt aarli ks op 1 november 2.000 a gelost.
an wordt ook de aarli kse interest achtera betaald.

4

e huur wordt aan het begin van elk kwartaal voor 3 maanden
vooruitbetaald. e balans van 1 oktober 201 is opgesteld na de
betaling van de huur.

9
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uitwerkbijlage

13

liquide middelen
31 december 2019 voor liquidatie:
……………………….
ontvangsten:



boekwaarde verbouwing en inventaris
(vraag 10)

……………………….

voorraden, debiteuren, vooruitbetaalde
huur (vraag 11)

……………………….

uitgaven (vraag 12):

……………………….

liquide middelen
1 januari 2020 na liquidatie

……………………….

Conclusie:
Gerrit gaat wel/niet (doorhalen wat niet van toepassing is) in op het
voorstel, want ...........................................................................................
..................................................................................................................
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p 1 anuari 201 hee t icran een huis gekocht. Hi hee t bi de bank een
h pothecaire lening a gesloten van 2 0.000 met een loopti d van
3 0 maanden. e interest is 0,3 per maand en wordt tegeli kerti d met
de a lossing aan het einde van elke maand betaald. oor 201 i n de
interestuitgaven van icran aan de bank als gevolg van de h pothecaire
lening gegeven:
interestuitgaven aan de
bank in euro s
anuari

10,00

ebruari

0 ,

maart

0 , 0

april

03,2

mei

01,00

uni

,

uli

, 0

augustus

4,2

september

2,00

oktober

,

november

, 0

december

,2

totaal 201

.

1, 0

icran had bi het a sluiten van de h pothecaire lening de keu e uit een
h pothecaire lening met lineaire a lossing en een h pothecaire lening met
a lossing op basis van annu teiten.
2p

1

oon met een berekening aan dat icran geko en hee t voor een
h pothecaire lening met lineaire a lossing.
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et het oog op de klimaatdoelstellingen worden woningen steeds vaker
verduur aamd. icran wil i n huis ook verduur amen. oor de
inanciering van de investering in isolatie en warmtepomp denkt hi een
bedrag van 1 .000 nodig te hebben. aarvoor wil hi i n h pothecaire
lening verhogen. e bank is alleen onder bepaalde voorwaarden hiertoe
bereid.
2p

1

Gee twee voorwaarden die de bank kan stellen om akkoord te gaan met
het verhogen van de h pothecaire lening voor icran.

12
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ante eth wil
.000 schenken aan o haar nicht e hillippa o aan het
ereld Natuur onds ( N ). eth hee t ich verdiept in de wetgeving
rond schenken.

c enken
r is volgens de wet sprake van schenken indien er sprake is van een
overeenkomst om niet.
Vrijstelling sc enkbelasting
relatie met de sc enker

bedrag vrijstelling

(pleeg)kind

.42

kleinkind

2.1 3

overig

2.1 3

AN
noot 1 AN

1)

Algemeen Nut

bedrag van de schenking
eogende nstelling

13
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Tarieven sc enkbelasting
waarde sc enking
na vrijstelling

2p

1

leeg kind

kleinkinderen en
ac terkleinkinderen

overige

over de eerste
124. 2

10

1

30

over het meerdere

20

3

40

ereken het bedrag dat hillippa aan schenking ou ontvangen na a trek
van schenkbelasting indien tante eth de schenking aan haar ou doen.
ante eth vindt het ereld Natuur onds ( N ) een goed doel. Het
N is een stichting die geld in amelt voor het behoud van lora en
auna. Het ereld Natuur onds is geregistreerd als AN .
Als tante
a via de
b via de
c via de

2p

1

Gee voor elke van bovenstaande drie manieren aan o er volgens de wet
sprake is van een schenking. otiveer het antwoord.
ante

2p

1

eth het geld aan het N gee t, kan dat op drie manieren:
collecte langs de deur
tele oon een donatie doorgeven
website van N knu els en boeken kopen.

eth kiest voor een schenking aan het

N .

Gee de iscale redenen voor tante eth om aan het N te schenken in
plaats van een schenking aan hillippa. ermeld hierbi owel het
belastingvoordeel voor tante eth als het belastingvoordeel voor het
N .

14
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Bij deze opgave horen de informatiebronnen 4 tot en met 6.

Adnane hee t te maken met de volgende inanci le gebeurtenissen:
datum
1- -1

leeftijd Adnane
geboorte

financi le gebeurtenis
ouders openen Groeirekening

1- -201

1




1- -201

22

a gestudeerd met opgebouwd
studievoorschot van

1- -2021

24

voornemen om huis te kopen

be indiging Groeirekening
starten studie en studievoorschot van

O enen groeirekening
e ouders van Adnane hebben bi de geboorte van Adnane geld gestort
op de Groeirekening van de egio ank, odat Adnane hiermee later een
deel van i n eventuele studie kan betalen. n in ormatiebron 4 is
in ormatie over de e Groeirekening opgenomen.

15
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paren kan vri willig o verplicht i n en vri opneembaar o niet vri
opneembaar i n.
paren op de Groeirekening van de egio ank is
a verplicht, vri opneembaar
b verplicht, niet vri opneembaar
c vri willig, vri opneembaar
d vri willig, niet vri opneembaar
1p

19

Noteer de letter van het uiste antwoord.
i de geboorte van Adnane is door i n ouders
.200 op de
Groeirekening gestort. oen Adnane op 1 september 2010 naar de havo
ging, is er nog een keer 3. 00 op de e rekening gestort. aarnaast
waren er geen andere stortingen o opnames.

2p

20

ereken het bedrag op de Groeirekening van Adnane op
1 september 201 .

16
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tuderen
p 1 september 201 ging Adnane Commerci le conomie studeren aan
de Haagse Hogeschool. n plaats van te gaan studeren had Adnane er
ook voor kunnen kie en om ulltime te gaan werken.
2p

21

Gee
n economisch voordeel voor Adnane en n economisch voordeel
voor de samenleving van het eit dat Adnane ging studeren in plaats van
ulltime werken.
mdat Adnane ti dens i n studie meer geld uitga dan dat hi met i n
bi baant e in de horeca verdiende, moest hi gebruikmaken van het
opgebouwde saldo van i n spaarrekening o van een studievoorschot bi
(zie informatiebron 4). Adnane koos ervoor om gebruik te maken van
een studievoorschot in plaats van i n opgebouwde saldo op de
spaarrekening.

1p

22

Gee een inanci le reden waarom Adnane gebruik hee t gemaakt van
een studievoorschot in plaats van het opgebouwde saldo op de
spaarrekening aan te spreken.
Afgestudeerd
Adnane is op 1 september 201 a gestudeerd en hee t toen direct een
baan gevonden als verkoper bi rugman bv. as na 2 aar, vana
1 september 2021, begint hi met terugbetalen van i n studievoorschot.
Het opgebouwde studievoorschot van Adnane bedraagt op het moment
van terugbetalen 10. 2 ,22.

1p

23

ereken het opgebouwde studievoorschot bi het a studeren van Adnane
op 1 september 201 .

17
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Voornemen om een uis te ko en
er 1 september 2021 wil Adnane een woning kopen. anwege de lage
h potheekrente van 2,2
per aar is het volgens hem interessanter om
een huis te kopen dan te huren. Hi hee t een woning ge ien van
130.000 en gaat onder oeken o hi die kan inancieren met een
h pothecaire lening. o a, dan gaat hi de woning kopen.
e geldverstrekker ki kt voor de ma imale h potheek naar het inkomen en
uit welke soort arbeidsrelatie het inkomen komt. en deel van het contract
van Adnane staat in in ormatiebron .
3p

2

Gee op basis van in ormatiebron drie argumenten waaruit bli kt dat er
sprake is van een individuele arbeidsovereenkomst en niet van een
p-overeenkomst.
ervolgens wordt op basis van een schema van het Nibud (zie
informatiebron 6) de ma imale inancieringslast berekend.

3p

2

ereken de ma imale inancieringslast van de 2,2
h pothecaire lening
in euro s per maand voor Adnane (zie stap 2 uit informatiebron 6).

2p

2

ukt het Adnane om de aankoop van de woning volledig te inancieren
met een h pothecaire lening
otiveer het antwoord (zie stap 3 uit
informatiebron 6).

18
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Informatiebron
aren en lenen voor studeren
De Groeirekening van RegioBank
Sparen voor uw (klein)kind
Alle kinderen hebben dromen: kleine en grote toekomstdromen. at gaat
uw kind doen als het groot is
et de Groeirekening helpt u de dromen
van uw kind waarmaken.
erwi l uw kind opgroeit, et u een mooi bedrag op i . e Groeirekening
levert een samengestelde interest van 0,4 per aar op. e interest wordt
aan het eind van elk aar bi geschreven.
Looptijd
p de achttiende ver aardag van uw kind stopt de Groeirekening.
ussenti dse opnames i n niet mogeli k. Het saldo van de Groeirekening
wordt op dat moment op de gewone spaarrekening van uw kind gestort.
ver het saldo op de e gewone spaarrekening wordt 0,2
samengestelde interest per aar vergoed. e interest wordt aan het eind
van elk aar bi geschreven.
Het studievoorsc ot van DUO
i
( ienst itvoering nderwi s) kunnen studenten terecht voor een
studievoorschot. Het gaat om een lening met een interestpercentage van
0,12 per aar (samengestelde interest) en een loopti d van ma imaal
3 aar. Na het be indigen van de studie stopt de mogeli kheid om verder
te lenen bi
en moet na 2 aar gestart worden met terugbetalen van
de lening, maar het mag ook eerder. n de 2 aar dat nog niet wordt
terugbetaald, bli t de interest verder doorlopen en sti gt het
studievoorschot.

19
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Informatiebron
Elementen uit et contract van Adnane met Brugman bv
e werknemer treedt op 1 september 2020 in dienst bi werkgever in de
unctie van verkoper.
r geldt een proe ti d van een maand, te rekenen vana het moment van
indiensttreding. i dens de proe ti d kan de arbeidsovereenkomst direct
worden be indigd door werkgever o werknemer.
e werknemer werkt ulltime, dat wil eggen 40 uur per week. e
werk aamheden worden gewoonli k verricht op kantoor van rugman bv.
e werknemer is verplicht alle hem door o namens werkgever
opgedragen werk aamheden o goed mogeli k uit te voeren en daarbi
alle verstrekte aanwi ingen en voorschri ten in acht te nemen.
Het salaris bedraagt 2.3 2 bruto per maand en wordt telkens voor het
einde van de loonbetalingsperiode uitbetaald. e vakantietoeslag
bedraagt
van het bruto aarsalaris.
p de arbeidsovereenkomst is ook de collectieve arbeidsovereenkomst
(cao) etail Non ood van toepassing. e werknemer ontvangt bi
indiensttreding een e emplaar van de cao.

20
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Informatiebron
a imale financieringslast volgens Nibud
ta 1: totale ma imale financieringslast
n het schema hieronder is te ien hoeveel procent van het bruto-inkomen
per maand mag worden uitgegeven aan alle leningen1) bi elkaar, bi een
gegeven interestpercentage van een h pothecaire lening en een gegeven
bruto-inkomen inclusie toeslagen.
noot 1 bi voorbeeld h pothecaire lening, studievoorschot, doorlopend krediet, etc.

interest ercentage over
ot ecaire lening

1 01

bruto-inkomen er jaar
inclusief vakantietoeslag

1 20

2 02

2 30

3 03

totale ma imale financieringslast in
rocenten van et bruto-inkomen er
maand inclusief toeslagen

minder dan 2 .000

11,0

11,

12,0

12,

13,0

2 .000

1 ,0

1 ,0

1 ,0

1 ,

20,

2 .000

1 ,

1 ,

1 ,

20,0

21,0

2 .000

1 ,

1 ,0

1 ,0

20,0

21,

30.000

1 ,0

1 ,

1 ,

21,0

22,0

31.000

1 ,

1 ,0

20,0

21,

23,0

32.000

1 ,0

1 ,0

20,0

21,

23,0

ta 2: ma imale financieringslast er maand bij

ot ecaire lening

it gebeurt op de volgende wi e:
bruto-inkomen per maand
inclusie vakantietoeslag inancieringslastpercentage
studievoorschot bi a studeren

0,4

ma imale inancieringslast per maand bi h pothecaire lening
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ta 3: ma imale

ot ecaire lening

p basis van de ma imale inancieringslast voor de h pothecaire lening
per maand en het interestpercentage kan in onderstaande tabel worden
a gele en hoe hoog de ma imale h pothecaire lening mag i n.
interest ercentage o
ot ecaire lening

12

ma imale
financieringslast er
maand in bij
ot ecaire lening

1

ma imale

22

10 .02

10 .0 0 10 .

3

11 . 2

114.301 112. 2

3 10 .4 3

10 .

4

114.312

112.

0

422 - 4 0

11 .

4 0- 1

12 . 31 12 .4 4 12 . 3

12 . 00

12 .3

13 .

13 .3

13 .1

13 .0 1

13 . 2

144.03

141. 2

13 . 2

140.440

140. 2

1 -

3

3 en hoger

4 121.

32

ot ecaire lening in

32 - 3
- 422

2

120.123 11 .3 4

11 .3

bron: Nibud (aangepast)
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O gave
Gegeven i n de onderstaande balansen van winkelketen
winstverdeling (getallen
1.000).
debet

lokker bv na

balansen van winkelketen Blokker bv na
winstverdeling getallen
1 000)
31
december
201

mmateri le
vaste activa

10.100

ateri le
vaste activa

4.200

inanci le
vaste activa

44. 00

31
december
201

31
december
201

31
december
201

1 .000

3 3. 00

4 .400

.100

igen
2 .100 vermogen
202.100

credit

oor ieningen

nderhandse
2.400 lening

14 . 00

. 00

verig lang
vreemd
3 1. 00 vermogen

3 .000

1 3.300

22. 00

2 .400 Crediteuren

3.100

14 . 00

verige
vorderingen

43. 00

verig kort
vreemd
4.100 vermogen

11 . 00

1 1.200

i uide
middelen

41. 00

20 .200

44 .000

0.000

44 .000

0.000

oorraad
ebiteuren

2p

2

1

Gee twee voorbeelden van immateri le vaste activa.
n de loop van 201 werd een aillissement van de winkelketen
voorkomen door het verstrekken van een langlopende onderhandse lening
door de eigenaar, de amilie lokker, aan de winkelketen lokker bv. oor
de e lening verbeterde op het moment van verstrekken de current ratio
van lokker.

2p

2

eg uit dat op het moment van verstrekken van de onderhandse lening de
current ratio van lokker positie wordt be nvloed. etrek in het antwoord
het tellere ect en het noemere ect op de current ratio.
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p 13 november 201 werd de 122 aar oude winkelketen lokker door de
amilie lokker te koop aangeboden.
olgens hoogleraar e-marketing Cor olenaar hee t de winkelketen de
gevolgen van het internetti dperk niet goed ingeschat, waardoor de
verkopen via hun webwinkel achterbleven.
2p

29

i welke van de marketinginstrumenten hoort de verkoop via
webwinkels icht het antwoord toe.
e problemen waren al aren bekend bi lokker bv. n het aarverslag
over 2014 kondigde lokker bv een strategiewi iging aan waarbi de klant
meer centraal moest komen te staan en ormuleerde daarbi een kritische
succes actor (K ) met bi behorende kritische prestatie-indicatoren
(K s):
e staan dicht bi de klant met eigenti dse ormules: de wensen van on e
klanten vervullen in onderscheidende winkels en producten tegen een
redeli ke pri s en met de hoogste service aanbieden. oor ook op social
media en via on e klantenservice de vinger aan de pols te houden, staan
wi steeds dichter bi de klant. e gaan leveren aan de klant waar en
wanneer de klant dat wil, snel, makkeli k en o kostene ici nt mogeli k .

2p

30

eg uit wat dichter bi de klant staan niet is:
a een K
b een K
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