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Opgave 2
Maximumscore 2
41,8
u 100% = 8,1%
517
• Het gemiddelde voor sportspeciaalzaken in Nederland is 7,4%.
De huisvestings- en inventariskosten van Rigtersport zijn als percentage van de omzet hoger
dan van het gemiddelde van de sportzaken in Nederland

4  • huisvestings- en inventariskosten van Rigter-Sport in 2003:
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Maximumscore 3
(517  196,5)  (539  204,8)
u 100% =  4,1%
539  204,8
517  539
• wijziging omzet:
u 100% =  4,1%
539
• De inkoopwaarde van de verkochte goederen is met eenzelfde percentage gedaald als de
omzet

5  • wijziging inkoopwaarde:
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Maximumscore 1
voorbeelden van juiste antwoorden:
• de bouw van de ijsbaan kan niet doorgaan
• skaten is een rage, die weer kan verdwijnen
• door de opkomst van nieuw jong schaatstalent verdwijnt de populariteit van Anita als
schaatser
• vestiging van nieuwe speciaalzaken
Maximumscore 1
Uit de zinsnede: “De sportzaak zal zich nog nadrukkelijker moeten onderscheiden door een
keuze voor bepaalde doelgroepen …”.
Maximumscore 2

8  • Het rekening-courantkrediet kan gemakkelijker aangepast worden aan de kredietbehoefte

van de onderneming,
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• bij een langlopende lening kan dat niet
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Maximumscore 4
Liquiditeitsbegroting Rigter Sport december 2004.
Bedragen in euro’s
Ontvangsten:
Verkoop oude voorraden
125.500
Uitgaven:
Betaling leveranciers
Aanschaf inventaris
Installatiekosten inventaris
Bijbetaling bedrijfsauto
Overige uitgaven
Totale uitgaven
Toename/Afname liquide middelen
Liquide middelen op 1 december 2004
Liquide middelen op 31 december 2004

52.000
85.600
2.900
14.000
15.500
170.000
 44.500
5.000
 39.500

Opmerking
Ontvangsten maximaal 1 punt, uitgaven maximaal 2 punten en liquide middelen maximaal
1 punt toekennen.
Maximumscore 4
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Balans per 1 januari 2005 (bedragen in euro’s)
Vaste activa
Eigen vermogen
Inventaris
88.500 Eigen vermogen
Bedrijfsauto
16.000 Lang vreemd vermogen
Vlottende activa
Lening bank
Voorraad
159.000 Kort vreemd vermogen
Vooruitbetaalde bedragen
3.000 Crediteuren
Kas
500 Rekening-courantkrediet
Totaal
267.000 Totaal

81.500
24.500
145.500
15.500
267.000

Opmerking:
Voor het juist opstellen van de debetzijde van de balans maximaal 2 punten toekennen, voor
de creditzijde eveneens maximaal 2 punten toekennen.
Maximumscore 2
11  • Uit de balans blijkt dat bij een langlopende lening van € 24.500,- het rekening-

courantkrediet € 15.500,- moet bedragen. De bank wil een rekening-courantkrediet
verstrekken van € 20.000,-. Aan de eerste voorwaarde is voldaan
• De geschatte winst is € 53.700,-. De eis was een minimale winst van € 50.000,-.
Aan beide voorwaarden is voldaan, Kees en Anita zullen het ondernemingsplan uitvoeren
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