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O gave 2
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.
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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.
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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.
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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
5

www.havovwo.nl

havo 20 2 III
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
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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.
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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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