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Opgave 1
Gegeven is onderstaande balans van Comar nv.
Debet
Balans per 31 december 2012 (getallen x € 1.000,-)
Gebouwen
12.000
Maatschappelijk
10.000
aandelenkapitaal
Afschrijving
Aandelen in
gebouwen
2.400
portefeuille
2.000
Geplaatst
9.600 aandelenkapitaal
Overige vaste
Algemene reserve
activa
12.200
Vlottende activa
7.880 Agioreserve
Liquide middelen
320 Overige reserves
Vreemd vermogen
Winst 2012 voor
belasting
30.000

Credit

8.000
2.040
3.800
700
13.960
1.500
30.000

Alle aandelen Comar hebben een nominale waarde van € 100,- per
aandeel. In 2012 is het geplaatste aandelenkapitaal niet veranderd.
Voor de vennootschapsbelasting gelden over 2012 de volgende tarieven:
 20% over de eerste € 200.000,- van de winst;
 25% over de rest van de winst.
1p

1

Bereken voor Comar het verschuldigde bedrag aan
vennootschapsbelasting over 2012.
Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders van Comar is de
volgende verdeling van de winst 2012 na aftrek van
vennootschapsbelasting vastgesteld:
 Voor aandeelhouders is 9% dividend beschikbaar, verdeeld in 7%
stockdividend en 2% cashdividend.
 De rest van de winst wordt gereserveerd.
De dividendbelasting is 15%.

1p

2

Bereken het bedrag van de te betalen dividendbelasting voor Comar over
de winst 2012.

1p

3

Bereken het bedrag dat in contanten aan de aandeelhouders betaald
moet worden door Comar over de winst 2012.
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1p

4

Bereken het bedrag van de winstreservering door Comar over de winst
2012.
Het stockdividend wordt uitgekeerd op basis van de nominale waarde van
een aandeel.

1p

5

Bereken het totaal aantal geplaatste aandelen van Comar na de uitkering
van het stockdividend over 2012.
Een aandeelhouder stelt dat de intrinsieke waarde per aandeel als gevolg
van de winstverdeling 2012 zal dalen. De intrinsieke waarde per aandeel
voor winstverdeling 2012 bedroeg € 200,50.

2p

6
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Laat door middel van een berekening zien of de intrinsieke waarde per
aandeel Comar, na uitvoering van alle verplichtingen als gevolg van de
winstverdeling 2012, is gedaald.
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Opgave 2
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6.
Bij deze opgave worden de belastingen buiten beschouwing gelaten.
Peter de Beer is de eigenaar van een klein autobedrijf (FIAT De Beer bv)
in Hoorn dat officieel dealer is van FIAT. Het bedrijf verkoopt nieuwe en
tweedehands auto’s en heeft een werkplaats voor onderhoud en
reparaties. De nieuwe auto’s worden door een importeur uit Italië gehaald.
Deze auto’s worden via officiële dealers, zoals FIAT De Beer, aan
consumenten verkocht.
Het aantal door FIAT De Beer verkochte nieuwe auto’s valt tegen.
Daarom houdt FIAT De Beer in december 2013 een verkoopactie (zie
informatiebron 1). De kosten van deze actie komen geheel voor rekening
van FIAT De Beer.
1p

7

Is bij deze verkoopactie voor FIAT De Beer sprake van verstrekt
leverancierskrediet of van ontvangen leverancierskrediet? Motiveer het
antwoord.
Op 1 december 2013 verkoopt Peter de Beer een FIAT Panda 1.2
Edizione Cool aan een klant, die contant betaalt en geen auto inruilt en
volledig gebruik maakt van de 50/50 deal.
De 50/50 deal betekent voor FIAT De Beer een toekomstig interestverlies
op deze verkoop. Peter wil weten hoe groot dit interestverlies,
omgerekend naar 1 december 2013, is. Hij vergelijkt hiertoe de contante
waarde per 1 december 2013 van de door de klant te betalen bedragen
met de (contante) verkoopprijs. Hij rekent hierbij met een samengestelde
interest van 6,0% per jaar.

2p

8

Bereken dit interestverlies op 1 december 2013 voor FIAT De Beer als
gevolg van deze verkoop.
FIAT De Beer betrekt de auto’s van importeur FIAT Group Automobiles
Netherlands bv. Deze importeur levert alleen indien de dealer voldoet aan
bepaalde voorwaarden met betrekking tot de omzetgroei, de liquiditeit en
de rentabiliteit (zie informatiebron 2).

1p

9
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Geef een nadelig gevolg voor de importeur indien FIAT De Beer failliet
zou gaan.
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In informatiebron 3 en 4 staan verwachte financiële gegevens van FIAT
De Beer met betrekking tot 2013.
1p

10

Geef de reden waarom het bij FIAT De Beer zinvoller is om de quick ratio
te gebruiken om de liquiditeit te beoordelen dan de current ratio.

4p

11

Toon met behulp van informatiebronnen 2, 3 en 4 en het formuleblad aan
of FIAT De Beer over 2013 een voldoende beoordeling krijgt van de
importeur. Vul hiertoe de uitwerkbijlage bij deze vraag volledig in.
Naar aanleiding van het onderzoek heeft de importeur besloten om het
dealercontract met FIAT De Beer per 1 januari 2014 op te zeggen en
geen nieuwe auto’s meer aan dit bedrijf te leveren.
Peter de Beer wil bepalen of hij het bedrijf voortzet. Hij wil daarvoor twee
mogelijkheden onderzoeken:
 Mogelijkheid a
Doorgaan als onafhankelijke vakgarage De Beer, waarbij alleen
tweedehands auto’s worden verkocht en nieuwe auto’s rijklaar worden
gemaakt voor collega-bedrijven.
 Mogelijkheid b
Het autobedrijf verkopen aan Auto Italia bv in Hoorn. Peter zal het geld
dat hij dan ontvangt, op 1 januari 2014 op een spaarrekening bij de ASNbank storten. Hierop vergoedt ASN-bank 4,5% samengestelde interest per
jaar.
Mogelijkheid a
In informatiebron 5 en de uitwerkbijlage bij vraag 12 staan de verwachte
gevolgen voor FIAT De Beer als het bedrijf verder gaat als onafhankelijke
vakgarage De Beer.

6p

12
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Bereken de verwachte nettowinst van vakgarage De Beer in 2014.
Vul hiertoe de uitwerkbijlage bij deze vraag volledig in.
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Mogelijkheid b
In informatiebron 6 staan de details van het bod van Auto Italia bv.
1p

13

Geef de reden waarom Auto Italia de debiteuren niet overneemt voor het
bedrag dat op de balans staat vermeld.

3p

14

Bereken welk bedrag aan Peter de Beer op 1 januari 2014 wordt
overgemaakt door Auto Italia indien de verkoop van FIAT De Beer
doorgaat.

Conclusie
Peter gaat door als onafhankelijke vakgarage wanneer de verwachte
winst in 2014 minstens 50% hoger is dan de rente op de ASN
spaarrekening die hij in 2014 zou ontvangen bij verkoop van zijn bedrijf.
2p

15

Zal Peter de Beer doorgaan als onafhankelijke vakgarage of zal hij zijn
bedrijf verkopen aan Auto Italia bv? Motiveer het antwoord met een
berekening.

Formuleblad
Voor de beantwoording van vraag 11 zijn de volgende formules
beschikbaar:
11

rentabiliteit van het eigen vermogen =
nettowinst
x 100%
gemiddeld eigen vermogen

quick ratio =
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Informatiebron 1
Informatie over de verkoopactie

Nu bij FIAT De Beer:
de 50/50 deals
2 Jaar 0% rente!
Vroeger moest je sparen tot je genoeg geld
had om een nieuwe auto te kopen. Dat kon
soms wel jaren duren. Nu krijg je de mogelijkheid om nog deze maand in
een nieuwe auto te rijden.
De actie is eenvoudig. Je betaalt de helft nu (vaak is de inruil van je
huidige auto al voldoende) en de andere helft na twee jaar.
In de tussentijd betaal je geen rente en ontvang je natuurlijk wel 5 jaar
garantie, hoeveel kilometers je ook rijdt.
Deze actie is geldig voor alle onderstaande FIAT Panda modellen.

FIAT Panda model
1.2 Actual
1.2 Edizione Cool
1.4 Natural Power

contante
verkoopprijs
€ 7.850
€ 9.090
€ 12.390

Genoemde prijzen zijn inclusief kosten rijklaar maken en
verwijderingsbijdrage.
De actie is alleen geldig in december 2013.

havovwo.nl
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Informatiebron 2
Het beoordelingsformulier van de importeur
voorwaarden
omzetgroei

inhoud
De omzetgroei van nieuwe auto’s van een
FIAT dealer in een jaar is tenminste zo hoog
als de gemiddelde omzetgroei van nieuwe
auto’s van alle FIAT dealers in een jaar.

rentabiliteit

De rentabiliteit van het eigen vermogen over
een jaar is minimaal 5%.

liquiditeit

De quick ratio aan het einde van het jaar is
minimaal 0,8.

Indien er aan 2 of meer voorwaarden voldaan wordt, krijgt de FIAT dealer
een voldoende beoordeling.
De importeur heeft met betrekking tot de verkoop van nieuwe auto’s de
volgende gegevens verzameld:
basisjaar = 2008
omzetindexcijfer alle merken
omzetindexcijfer alle FIAT dealers

havovwo.nl
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2012
107,5
153,6

2013
103,9
195,1
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Informatiebron 3
Verwachte balans van FIAT De Beer per 31 december 2013

Vaste activa
Bedrijfspand
Gereedschap

Balans FIAT De Beer (getallen in €)
Eigen vermogen
575.000 Geplaatst
aandelenkapitaal
70.000 Reserves

Inventaris

50.000 Nettowinst over 2013

Overige vaste activa

20.000

Vlottende activa
Voorraad nieuwe auto's
Voorraad tweedehands
auto's
Voorraad accessoires
Debiteuren

Liquide middelen
Bank
Kas

200.000
83.750
1)

Vreemd vermogen lange
termijn
6% Hypothecaire lening2)

80.000 3% Lening bij FIAT
Nederland 3)
155.000
15.000 Vreemd vermogen korte
termijn
5.000 Crediteuren
Te betalen bedragen

14.950

500.000
50.000

57.000
94.300

28.250
1.750
1.000.000

1.000.000

noot 1 De nettowinst wordt gelijkmatig over het jaar behaald.
noot 2 Op de 6% Hypothecaire lening wordt jaarlijks per 1 juli € 25.000 afgelost.
noot 3 Op de 3% Lening bij FIAT Nederland wordt jaarlijks per 1 januari € 10.000 afgelost.

De overige balansbedragen mogen als gemiddelden voor het jaar worden
beschouwd.
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Informatiebron 4
Verwachte winst- en verliesrekening van FIAT De Beer over 2013
Winst- en verliesrekening (getallen in €)
Omzet nieuwe auto's
1.200.000
Omzet tweedehands auto's
350.000
Omzet accessoires
65.000
Opbrengst onderhoudsbeurten
200.000
Opbrengst reparaties
120.000
Totale opbrengsten

1.935.000

Inkoopwaarde nieuwe auto's
Inkoopwaarde tweedehands auto's
Inkoopwaarde accessoires
Totale inkoopwaarde
Loonkosten
Interestkosten
Afschrijvingskosten
Promotiekosten inclusief kosten
verkoopactie
Overige kosten
Totale kosten

1.920.050

1.182.000
332.000
39.000

1.553.000
267.300
32.250
30.000
10.000
27.500

Nettowinst

14.950

Toelichting:
FIAT De Beer
verkochte nieuwe auto’s
gemiddelde verkoopprijs

havovwo.nl

2012
72
€ 17.500
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Informatiebron 5
Mogelijkheid a
Doorgaan als onafhankelijke vakgarage
Als Peter de Beer zijn bedrijf voortzet als onafhankelijke vakgarage,
verkoopt hij alleen nog tweedehands auto’s. Daarnaast kunnen klanten bij
hem terecht voor onderhoud, reparaties en accessoires.
Verder kan Peter een overeenkomst sluiten met een bevriende grote
FIAT-dealer uit de regio. Deze dealer kan naar verwachting meer nieuwe
auto’s verkopen aan klanten uit de regio Hoorn als de concurrentie van
FIAT De Beer verdwijnt. Als service naar deze klanten wil hij het rijklaar
maken van een nieuwe auto voor deze klanten door Peter laten
verzorgen. Peter zorgt er dan voor dat de auto keurig opgepoetst en met
een volle tank wordt klaargezet. Voor dit rijklaar maken krijgt Peter een
vergoeding van € 250,- per auto.
Peter de Beer schat dat doorgaan als vakgarage in 2014 de volgende
financiële gevolgen heeft voor zijn bedrijf:







Het aantal door Peter rijklaar gemaakte nieuwe auto’s zal dalen met
25% ten opzichte van het aantal verkochte en rijklaar gemaakte
nieuwe auto’s in 2013.
De omzet van tweedehands auto’s zal stijgen met 20% ten opzichte
van 2013.
De winstopslag op tweedehands auto’s wordt 10% van de
inkoopwaarde.
De omzet van accessoires daalt met 10% ten opzichte van 2013.
De winstmarge op accessoires in procenten van de verkoopopbrengst
blijft gelijk aan die in 2013.

De 3% Lening bij FIAT Nederland blijft gehandhaafd. De aflossing hierop
zal volgens afspraak plaatsvinden.
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Informatiebron 6
Mogelijkheid b
Verkoop aan Auto Italia bv
Auto Italia bv wil per 1 januari 2014 FIAT De Beer overnemen. Hierbij
wordt de overnameprijs als volgt bepaald:
a
b
c
d
e
f

Voor het bedrijfspand betaalt Auto Italia de marktwaarde van
€ 850.000,-.
De voorraden worden overgenomen voor 95% van de boekwaarde per
31 december 2013.
De vordering op debiteuren wordt overgenomen voor € 4.000,-.
De overige activa (exclusief de liquide middelen) worden
overgenomen voor de boekwaarde per 31 december 2013.
Het dealerschap van FIAT De Beer wordt ook overgenomen. De
waarde van dit dealerschap wordt vastgesteld op € 25.000,- en wordt
betaald aan FIAT De Beer.
Auto Italia lost al het vreemd vermogen van FIAT De Beer af.

Het resterende bedrag (a + b + c + d + e - f) wordt op 1 januari 2014
overgemaakt aan Peter de Beer.

havovwo.nl
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uitwerkbijlage
11

voorwaarde

berekening

voldaan?
ja / nee plus
toelichting

omzetgroei
nieuwe auto’s

rentabiliteit

liquiditeit

conclusie:
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
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uitwerkbijlage
12

Winst- en verliesrekening over 2014
Vergoeding rijklaar maken nieuwe auto's
Omzet tweedehands auto's
Omzet accessoires
Opbrengst onderhoudsbeurten
Opbrengst reparaties
Totale opbrengst

in €
…………
…………
…………
220.000
132.000

Inkoopwaarde tweedehands auto's
Inkoopwaarde accessoires
Totale inkoopwaarde
Loonkosten
Interestkosten
Afschrijvingskosten
Promotiekosten
Overige kosten
Totale kosten
Nettowinst

…………
…………

…………

…………
273.105
…………
30.000
7.500
27.500
…………
…………

berekeningen:
Vergoeding rijklaar maken nieuwe auto's
Omzet tweedehands auto's
Omzet accessoires
Inkoopwaarde tweedehands auto's

Inkoopwaarde accessoires

Interestkosten

havovwo.nl
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Opgave 3
Rudolf bv is een groothandel in Kaukasische sparren. Deze sparren
worden ingekocht in Denemarken en geleverd aan tuincentra en aan
supermarkten in Nederland.
Voor de berekening van de verkoopprijs hanteert deze
handelsonderneming de nettowinstopslagmethode. Hiertoe is gegeven:





3p

16

Rudolf bv heeft voor 2012 een inkoopprijs bedongen van 35 Deense
kronen (DKK) per spar bij een verwachte wisselkoers: 1 DKK = € 0,13.
De verwachte inkoopkosten zijn € 0,95 per spar.
De vaste verrekenprijs bestaat uit de verwachte inkoopprijs en de
verwachte inkoopkosten.
De opslag voor overheadkosten is 20% van de vaste verrekenprijs.
De nettowinstmarge is 34% van de verkoopprijs exclusief 19% btw.

Bereken de verkoopprijs inclusief btw van een Kaukasische spar.
In december 2012 verwacht Rudolf bv 80.000 Kaukasische sparren te
verkopen.

2p

17

Bereken het verwachte verkoopresultaat over december 2012. Geef aan
of dit resultaat voor- of nadelig is.
In januari 2013 zijn de volgende werkelijke gegevens over december 2012
bekend:
 De inkopen en de afzet zijn 83.125 stuks.
 Het verkoopresultaat is € 282.625,- voordelig.
 De inkoopprijs is 35 DKK.
 1 DKK = € 0,14.
 Het resultaat op inkoopkosten is € 1.031,25 nadelig.
 De overheadkosten zijn € 90.000,-.

2p

18

Bereken het gerealiseerde resultaat op de inkopen over december 2012.
Geef aan of dit resultaat voor- of nadelig is.

2p

19

Bereken het gerealiseerde resultaat op de overheadkosten over december
2012. Geef aan of dit resultaat voor- of nadelig is.

1p

20

Bereken het gerealiseerde totaal resultaat van Rudolf bv over december
2012. Geef aan of dit resultaat voor- of nadelig is.
.
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Opgave 4
De penningmeester van schaatsvereniging De Friese doorlopers heeft de
volgende financiële gegevens over 2012 verzameld. Het boekjaar valt
samen met het kalenderjaar.
Debet

Inventaris
Voorraad
wedstrijdmaterialen
Nog te ontvangen
contributie
Bank
Kas

Balans per 31 december
(getallen in euro's)
2012
5.400

2011
5.700 Eigen vermogen

250

200 5% Lening
Nog te betalen
200 baanhuur
870
140
7.110

150
910
………
…........

Credit
2012
……

2011
1.790

3.840

4.320

1.020

1.000

..……

7.110

Overzicht van ontvangsten en uitgaven over 2012 (getallen in euro's)
Ontvangsten
Uitgaven
Contributie
5.600 Baanhuur
……
Sponsors
1.800 Inkoop
wedstrijdmaterialen
470
Entreegelden
620 5% Lening
696
Bestuurskosten
346
Saldo

…… Saldo

Staat van baten en lasten over 2012 (getallen in euro's)
Baten
Lasten
Contributie
…… Baanhuur
Sponsors
Verbruik
1.800 wedstrijdmaterialen
Entreegelden
620 5% Lening
Afschrijving
inventaris
Bestuurskosten
Saldo
…… Saldo

havovwo.nl
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Om het saldo van de ontvangsten en uitgaven over 2012 uit te rekenen,
moet de penningmeester eerst de uitgaven aan baanhuur berekenen. De
schaatsvereniging betaalt de baanhuur per maand achteraf in de eerste
week van de volgende maand.
2p

21

Bereken de uitgaven aan baanhuur in 2012.
Het saldo van de baten en lasten kan pas berekend worden als de
contributiebaten over 2012 bekend zijn. Alle contributieverplichtingen over
2011 worden voldaan voor afloop van het volgende kalenderjaar.

2p

22

Bereken de contributiebaten over 2012.
De ontvangsten en uitgaven vinden zowel per bank als per kas plaats.

3p

23

havovwo.nl

Bereken het bedrag dat op 31 december 2012 in de kas aanwezig zal
moeten zijn.
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Opgave 5
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 7 tot en met 10.
In deze opgave worden de belastingen buiten beschouwing gelaten.
Al enkele jaren gaat de boekenbranche gebukt onder tegenvallende
verkopen. Ook de omzet van de Gelderse boekwinkel Open Boek,
waarvan Els Flink eigenaresse is, staat onder druk.
In informatiebron 7 staan enkele oorzaken voor de teruglopende
boekverkopen in de boekwinkels. Zo wordt onder andere de opkomst van
onlineboekverkopers als Bol.com genoemd.
1p

24

Noem een kostennadeel van een boekwinkel ten opzichte van
onlineboekverkopers.
De winst van Open Boek neemt al enkele kwartalen achtereen af. Voor
het vierde kwartaal van 2012 wordt zelfs verwacht dat de omzet te laag
zal zijn om alle kosten te dekken. In informatiebron 8 en 9 staan financiële
gegevens voor de boekenbranche als geheel en Open Boek in het
bijzonder.
Open Boek gaat uit van een dekkingsbijdrage van 35% van de omzet.

2p

25

Bereken voor Open Boek de verwachte constante kosten in het vierde
kwartaal van 2012.

2p

26

Bereken voor Open Boek de verwachte break-evenomzet in het vierde
kwartaal van 2012 (zie formuleblad).
In 2012 zal ten opzichte van 2011 naar verwachting de jaaromzet in de
boekenbranche met hetzelfde percentage dalen als in 2011 ten opzichte
van 2010. Els Flink verwacht dat deze daling ook zal gelden voor de
jaaromzet van Open Boek. De procentuele verdeling van de jaaromzet
van Open Boek in 2012 over de 4 kwartalen is gelijk aan die van 2011 (zie
informatiebron 9).

3p

27

havovwo.nl

Laat met een berekening zien of Open Boek in het vierde kwartaal van
2012 winst zal maken.
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Vanwege het slechte vooruitzicht in de branche besluit Els om met ingang
van het vierde kwartaal van 2012 de personele bezetting van de winkel
aan te passen.
Volgens Els zijn de loonkosten in relatie tot de omzet te hoog. Voor een
gemiddelde week in kwartaal 4 heeft Els een overzicht gemaakt van de te
verwachte omzet en loonkosten (zie informatiebron 10). Kwartaal 4 omvat
13 weken. Els hanteert een streefnorm van 6 voor de verhouding tussen
de omzet en de loonkosten:



Op dagen dat deze verhouding onder de streefnorm ligt, moet door
inkrimping van het aantal arbeidsuren de streefnorm worden gehaald.
Op dagen dat deze verhouding boven de streefnorm ligt, blijft het
aantal arbeidsuren onveranderd.

De maatregel wordt door het personeel geaccepteerd.
4p

28

Bereken voor het vierde kwartaal 2012 de verwachte besparing op de
loonkosten als gevolg van deze maatregel. Vul hiertoe de uitwerkbijlage
horende bij deze vraag volledig in.

Formuleblad
Voor de beantwoording van vraag 26 is de volgende formule
beschikbaar:

26

havovwo.nl

break-evenomzet =

totale constante kosten
% dekkingsbijdrage
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Informatiebron 7
Het is alles of niets in de boekenbranche
Het is crisis in de boekenbranche. De verkopen in de boekwinkel lopen al
sinds 2009 terug, maar dit jaar versnelt de neergang. De boekwinkels
hebben niet alleen last van zuinige consumenten als gevolg van de
economische crisis, maar ook van succesvolle onlineverkopers als
Bol.com. Eerder dit jaar maakte boekenclub ECI bekend zijn achttien
winkels te sluiten om alleen online verder te gaan. Tachtig medewerkers
verloren hun baan. Onlangs moest Selexyz 45 van de ruim vierhonderd
banen schrappen.
Volgens betrokkenen wordt de boekenbranche getroffen door diverse
problemen. Die worden nu opeens duidelijk door de tegenvallende
verkopen tijdens de feestdagen van eind vorig jaar. Die periode is voor de
boekhandel enorm belangrijk. Het is vaak het verschil tussen erop of
eronder.

bron: de Volkskrant, juli 2011 (aangepast)

havovwo.nl

- 19 -

examen-cd.nl

Eindexamen havo m&o 2013-I
havovwo.nl

Informatiebron 8
Financiële informatie over de boekenbranche in 2007-2011
Omzet boeken in Nederland (in miljoenen euro)
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Informatiebron 9
Financiële informatie over boekwinkel Open Boek in 2011 en 2012
De omzet over 2011 van Open Boek bedraagt € 396.000,-.
In onderstaande grafiek is aangegeven hoe deze omzet over de
verschillende kwartalen is verdeeld.
kwartaal 3;
16%

kwartaal 4;
40%
kwartaal 2;
22%

kwartaal 1;
22%

Constante kosten Open Boek in 2011
€ 240.000

Legenda:

€ 220.000

Overige constante kosten

€ 200.000

Loonkosten

€ 180.000

Huurkosten

€ 160.000
€ 140.000
€ 120.000
€ 100.000
€ 80.000
€ 60.000
€ 40.000
€ 20.000
€0
Jaar 2011

In 2011 zijn de constante kosten voor Open Boek gelijk over de kwartalen
verdeeld.
Met ingang van 1 oktober 2012 worden de huurkosten per maand € 6.000.
De loonkosten en overige constante kosten veranderen in 2012 niet ten
opzichte van 2011.
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Informatiebron 10
De verwachte verdeling van de omzet en loonkosten binnen een
week in kwartaal 4 van 2012
dag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
totaal week

havovwo.nl

omzetaandeel huidige omzet
in %
in €
8
12
12
12
21
35
100

926,00
1.389,00
1.389,00
1.389,00
2.430,75
4.051,25
11.575,00
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huidige
loonkosten
in €
300,00
300,00
300,00
300,00
400,00
550,00
2.150,00

examen-cd.nl

Eindexamen havo m&o 2013-I
havovwo.nl

uitwerkbijlage
28

dag

huidige
omzet/loon
verhouding

behalen van
loonkosten
de streefnorm:
bij
wel / niet
streefnorm

besparing
op
loonkosten

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
totaal week
totale besparing per kwartaal op de loonkosten:
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
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Opgave 6
Groothandel Vino bv importeert wijn uit Italië.
De verwachte verkopen van Italiaanse wijn door Vino voor 2013 over de
verschillende kwartalen bedragen:
kwartaal in 2013
1
2
3
4

verkopen
exclusief 19% btw
€ 240.000
€ 270.000
€ 330.000
€ 360.000

Binnen de kwartalen zijn de verkopen gelijkmatig verdeeld over de
maanden.
De verkopen vinden voor 70% contant plaats. Het overige deel wordt
verkocht op rekening waarbij gemiddeld één maand krediet wordt
verstrekt.
2p

29

Bereken de totale verwachte ontvangsten voor Vino uit contante verkoop
in het tweede kwartaal van 2013.

2p

30

Bereken de totale verwachte ontvangsten voor Vino uit verkopen op
rekening in het tweede kwartaal van 2013.

havovwo.nl

- 24 -

examen-cd.nl

