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Opgave 3 
 
Bij de beoordeling van bedrijven spelen kengetallen een belangrijke rol. Uit 
onderstaande tabel 1 blijkt de grootte (op basis van het balanstotaal) van het 
betrokken bedrijf van invloed te zijn op de uitkomst van de diverse kengetallen.  
Uit onderstaande tabel 2 blijkt de bedrijfstak in het midden- en kleinbedrijf (MKB) 
waarin het betrokken bedrijf actief is, van invloed te zijn op de uitkomst van de 
diverse kengetallen. 
 
Tabel 1  Financieringskengetallen van het bedrijfsleven 2006 
Grootte (op basis 
van balanstotaal) 

 Current ratio =  
Vlottende activa 
Vlottende passiva

 x 100%

 Solvabiliteit = 
eigen vermogen 
totaal vermogen 

 x 100%

kleinbedrijf 165 26 
middenbedrijf 156 23 
grootbedrijf 128 34 

 bron: Financiering MKB 
 
Tabel 2  Financieringskengetallen voor het MKB naar sector, 2006 
Bedrijfstak Current ratio 

(in procenten) 
Solvabiliteit 
(in procenten) 

Industrie 157 21 
Bouwnijverheid 163 25 
Autosector 161 19 
Groothandel 162 24 
Detailhandel 178 23 
Horeca 104 12 
Transport 132 29 
Zakelijke diensten 
(banken, verzekeraars) 

154 23 

Persoonlijke diensten 148 25 
Totaal MKB 157 23 

 bron: Financiering MKB 
 

2p 12 Op grond van welk gegeven uit tabel 1 zou het grootbedrijf bij een bank eerder 
een lager rentepercentage op een banklening kunnen bedingen dan het 
kleinbedrijf? 
 
De voorraden worden op de balans gewaardeerd tegen de inkoopwaarde. 
In de detailhandel worden soms voorraden onder de inkoopwaarde verkocht. 

1p 13 Noem een reden waarom in de detailhandel soms voorraden onder de 
inkoopwaarde verkocht worden. 
 

2p 14 Welk gevolg heeft het onder de inkoopwaarde verkopen van voorraden voor de 
current ratio? Motiveer het antwoord. 
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Als maatstaf voor de liquiditeit wordt ook dikwijls de quick ratio gebruikt. De 
current ratio en de quick ratio kunnen, afhankelijk van de bedrijfstak, sterk van 
elkaar verschillen. 

2p 15 Noem twee bedrijfstakken uit tabel 2 waarin de current ratio sterk afwijkt van de 
quick ratio. Verklaar het antwoord. 
 
 

Opgave 4 
 
Akkerman bv is een onderneming die zich onder andere bezighoudt met de 
fabricage van kartonnen verhuisdozen. De standaardkosten per 1.000 kartonnen 
verhuisdozen zijn: 
 
materiaal: 40 kg à € 17,50 = € 700,- 
direct loon: 12 uur à € 45,- = - 540,- 
machinekosten: 12 uur à € 50,- = - 600,- 
standaardkosten € 1.840,- 
 
Voor de maand april 2008 bedroeg de begrote productie 45.000 verhuisdozen. 
Achteraf blijkt dat in april 2008 50.000 verhuisdozen zijn geproduceerd.  
Hiervoor was nodig: 
− materiaal: 2.200 kg, waarvoor € 37.400,- is betaald; 
− direct loon: 620 uur, waarvoor € 29.450,- is betaald; 
− machinekosten: 600 uur, waarvan de kosten € 30.000,- zijn geweest. 
 

2p 16 Bereken het nacalculatorische budgetresultaat over april 2008. Vermeld of er 
sprake is van een voordelig of nadelig resultaat. 
 

2p 17 Bereken het efficiencyverschil op de materiaalkosten. Geef aan of er sprake is 
van een voordelig of nadelig verschil (zie formuleblad). 
 

2p 18 Bereken het prijsverschil op de directe loonkosten. Geef aan of er sprake is van 
een voordelig of nadelig verschil (zie formuleblad). 
 


