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management & organisatie HAVO 2019-1 

 

uitwerkbijlage 

 
 
 

 4  

jaar lening op  
1 januari 

interest- 
uitgaven 

aflossing belasting-
voordeel als 
gevolg van 
hypotheek-
renteaftrek 

netto- 
hypotheek- 
uitgaven 

2020  1) 1)

2021   

 
 
berekeningen: 
 

 2020 2021 

lening op 1 januari   

interestuitgaven  
 
 
 

 

aflossing  
 
 
 

 

belastingvoordeel als 
gevolg van 
hypotheekrenteaftrek 

                                           1) 
                                 

 
 
 
 

netto- 
hypotheekuitgaven 

  
 
 
 

 

 
 

Naam kandidaat __________________________  Kandidaatnummer ____________

noot 1  Deze cellen hoeven niet te worden ingevuld. 
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7, 10, 11 en 12  
 

 omzet (getallen x € 1) Koko Rotterdam 

omzet producten 2018 2019

 reguliere bezoekers ….……… (vr 7)         ….…… 

 zzp’ers ….……… (vr 7) ..……… (vr 11)

totaal             832.500         …..…… 

 

omzet bezoekerstarief 
zzp’ers ……… (vr 10)

totaal          ……… (vr 12)

 
 

 8    

resultatenrekening KoKo Rotterdam 2018 (gedeeltelijk ingevuld; 
getallen x € 1) 

omzet   832.500

inkoopwaarde van de omzet 333.100  

basisvergoeding van het 
franchisecontract 

100.000  

(eventueel) extra vergoeding van het 
franchisecontract ………..

 

overige bedrijfskosten 332.800  

totale kosten ………….…..

  

nettowinst  ………….…..

 

nettowinst in procenten van de 
omzet: 

 
…………………….. 

… 
 
berekeningen: 
 

nettowinst  

nettowinst in procenten van 
de omzet 
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 14  

resultatenbegroting KoKo Rotterdam over 2019 
(getallen x € 1)

omzet (vraag 12)      ….……..….………

inkoopwaarde van de 
verkochte producten ………..…………

basisvergoeding van het 
franchisecontract 100.000

(eventueel) extra 
vergoeding van het 
franchisecontract …….…………….

kosten inrichting en 
verbouwing ……….………….

overige bedrijfskosten 332.800

totale kosten ……………………..

 

nettowinst ……………………..

 

Conclusie: 
nettowinst in procenten van de omzet: ……... % 
dus het plan voldoet wel/niet (doorhalen wat niet van toepassing is) 
want …………………………………….. 
 

 
berekeningen: 
 

inkoopwaarde van de 
verkochte producten 

 

(eventueel) extra vergoeding 
van het franchisecontract 

 
 

nettowinst in procenten van 
de omzet 
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 27  

kengetal beter of slechter dan 
branchegemiddelde 

liquiditeit: current ratio  

solvabiliteit:  
eigen vermogen

vreemd vermogen
 x 100% 

 

rentabiliteit eigen vermogen  

interest vreemd vermogen  

rentabiliteit van het totale vermogen  

 
Conclusie: 

 
  Thierry zal De Wit Transport wel / niet (doorhalen wat niet van toepassing 

is) overnemen, want 
 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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