
Opgave 5 

Voegt de kapper iets toe? 

De heren De Kort en De Lang zijn samen eigenaar van een kapperszaak met als rechtsvorm 

de vennootschap onder firma. In 2004 was firmant De Kort fulltime als kapper in de zaak 

werkzaam. Firmant De Lang deed uitsluitend de administratie en had daaraan een halve 

weektaak. In hetzelfde jaar werkten in de zaak tien kappers in loondienst, van wie er vier 

een volledige en zes een halve baan hadden. 

De Kort en De Lang maken zich zorgen over de toekomst van de zaak en in een gesprek 

daarover komen de onderstaande twee overzichten op tafel. Overzicht 1 heeft betrekking op 

het hele jaar 2004 en overzicht 2 heeft betrekking op 31 december 2004. 

overzicht 1                    (bedragen in €) 

inkopen 20.000 omzet 400.000 

rente 24.000 

loon 240.000 

winst 116.000 

totaal 400.000 totaal 400.000 

overzicht 2                    (bedragen in €) 

vast kapitaal 300.000 eigen vermogen 108.000 

vlottend kapitaal 10.000 vreemd vermogen 208.000 

betalingsmiddelen 6.000 

totaal 316.000 totaal 316.000 

Overzicht 1 is de ...(1)... en overzicht 2 is de ...(2)... van de kapperzaak van De Kort en 

De Lang.  

1p 14  Wat moet in plaats van de cijfers worden ingevuld om een economisch correcte tekst te 

krijgen? 

bij (1) balans / resultatenrekening 

bij (2) balans / resultatenrekening 

Drie klanten discussiëren tijdens het wachten over de aansprakelijkheid van De Kort en 

De Lang voor de schuld van de firma. 

klant 1 

De Kort en De Lang zijn niet met hun privé-vermogen voor de schuld aansprakelijk. 

klant 2 

De Kort en De Lang zijn met hun privé-vermogen ieder voor de helft van de schuld 

aansprakelijk. 

klant 3 

De Kort en De Lang zijn met hun privé-vermogen ieder voor de hele schuld aansprakelijk.  

2p 15  Welke klant heeft gelijk? 

2p 16  Bereken de werkgelegenheid in arbeidsjaren in deze kapperszaak in 2004. 

De toegevoegde waarde van de kapperszaak in 2004 bedraagt .... 

2p 17  Wat moet op de stippels worden ingevuld: € 400.000, € 380.000, € 116.000 of € 108.000? 
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