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Opgave 5 
 

 19 maximumscore 1 

Kostprijs: 92,00
1,15

= € 80,- 

 
 20 maximumscore 2 

Inkoopkosten voor de prijsverhoging      0,40 x 80 = 32 
Stijging inkoopkosten                             0,30 x 32 = 9,60 
Kostprijs                                                80 + 9,60 = 89,60 

Winstmarge in procent van verkoopprijs 
( )92,00 89,60

92,00
−

 = 2,6% 

 
 21 maximumscore 2 

− door toegenomen concurrentie  
− door afnemende consumentenbestedingen  
 

 22 maximumscore 3 
• De voorraden product lopen sterk op  1 
• Er is een afname van de liquide middelen  1 
• Uit de motivering moet blijken dat dit een gevolg is van een afname 

van de afzet 1 
 

 

 23 maximumscore 2 
De liquiditeit (gemeten via de quick ratio) is verslechterd. Het kort vreemd 
vermogen neemt toe terwijl de vorderingen en liquide middelen afnemen.  
 

 24 maximumscore 2 
De solvabiliteit geeft aan hoe een onderneming in staat is om bij 
bedrijfsbeëindiging al haar schulden terug te betalen, dus geeft het risico 
aan dat de bank loopt bij het verstrekken van extra kredieten. 
 

 25 maximumscore 2 

De solvabiliteit is verslechterd want ev
vv

= 5.896.615
7.498.628

 = 0,79 (eind 2008). 

 
 26 maximumscore 2 

Zowel de liquiditeit als de solvabiliteit zijn in 2008 verslechterd, dus is de 
beoordeling rood. 

Scores

- 1 -
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 27 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
− De werknemers die hun baan verliezen, zouden akkoord kunnen gaan 

met een loonsverlaging. 
− De toeleveranciers die te maken krijgen met dalende afzet, zouden 

lagere verkoopprijzen kunnen vragen en/of uitstel van betaling kunnen 
verlenen. 

− De fiscus krijgt te maken met dalende belastinginkomsten, dus kan 
uitstel van betaling verlenen. 

− De aandeelhouders, want anders gaat hun bedrijf failliet en zijn hun 
aandelen niets meer waard. Zij zouden extra eigen vermogen kunnen 
aanbieden. 

 
Opmerking  
Per juiste combinatie van belanghebbende en bijdrage één punt 
toekennen. 
 
 

Scores

- 2 -




