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Voorbeeldexamen : EBC*L  examen niveau A 

Met het EBC*L niveau A examen kun je maximaal 100 punten verdienen. Je bent geslaagd 

als je 75 punten of meer behaalt 

Kennisvragen (per vraag 4 punten)  

   

1. Hoe wordt de cash ratio berekend en wat geeft deze aan?  

2. Wat betekent ROI en hoe wordt deze berekend?  

3. Wat zijn directe kosten? Noem twee voorbeelden hiervan voor een kapsalon.  

4. Aan welke criteria moet een rechtsgeldige handtekening binnen een 

onderneming voldoen? 

 

5. Hoe wordt het rendement op eigen vermogen berekend?  

6. De meest voorkomende rechtsvorm is een eenmanszaak. Noem vier redenen 

waarom deze rechtsvorm zo vaak wordt gekozen. 

 

7. Wat zijn afschrijvingen en hoe worden deze berekend?  

8. Wat is het verschil tussen een winstcentrumadministratie en een 

kostenplaatsadministratie? 

 

9. Wat betekent het begrip vlottende activa? Noem twee voorbeelden van 

vlottende activa bij een meubelbedrijf. 

 

10. Wat zijn variabele kosten? Noem twee voorbeelden van variabele kosten voor 

een bloemenzaak. 

 

11. Hoe kan de solvabiliteit worden berekend? Wat geeft solvabiliteit aan?  

12. Wat is het grootste voordeel van een besloten vennootschap? Noem ook drie 

nadelen van deze rechtsvorm. 

 

13. Kan men het eigen vermogen direct (cash) aan een bedrijf onttrekken? 

Motiveer je antwoord. 
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14. Waarom kunnen de cijfers uit de financiële administratie niet zonder 

meer worden gebruikt voor de kostenadministratie? 

Motiveer je antwoord. 

 

15. Wat is een volmacht? Noem ook 2 voorbeelden  

16. Is de cashflow meestal hoger of lager dan de winst? Verklaar je antwoord.  

 

BEGRIPSVRAGEN  (per vraag 6 punten) 

 

  Punten 

17. Een ondernemer wil graag voor het einde van het jaar een bedrijfsauto 

kopen ter waarde van € 24.000, - euro. 

Hij denkt dat de winst daardoor € 24.000, - euro lager zal zijn waardoor hij 

minder belasting hoeft te betalen.  

Heeft deze ondernemer gelijk? Motiveer je antwoord. 

B 

18. Stel bent samen met een compagnon een VOF. Het bedrijf gaat helaas 

failliet. Omdat jij als enige van de vennoten over een aanzienlijk 

privévermogen beschikt, proberen de crediteuren hun totale vorderingen 

alleen op jou te verhalen. Kan dit? Motiveer je antwoord 

W 

19. Een fitnesscentrum wordt in de zomer slecht bezocht. Dit drukt zwaar op het 

resultaat, mede door de hoge vaste kosten. Het management wil de vaste 

kosten daarom verlagen. 

a. Wat zouden de vaste kosten kunnen zijn voor een fitnesscentrum? 

b. Moet het fitnesscentrum de prijs laten zakken tot onder de berekende 

verkoopprijs (zomeractie) om in de zomer meer bezoekers te 

trekken? Motiveer je antwoord. 

c. Wat zouden de negatieve gevolgen kunnen zijn van een dergelijke 

beslissing? Noem twee voorbeelden 

K 
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20. Op een balans staat aan de activakant een bedrag van € 300.000, -. Aan de 

passivakant staat vreemd vermogen ter grootte  van  

€ 280.000,-. Het totale vreemde vermogen bestaat voor € 150.000,- uit een 

langlopend bankkrediet en voor € 80.000,- uit voorzieningen, plus een 

bedrag van € 50.000,- aan verplichtingen op korte termijn. De omzet 

bedraagt € 1.000.000, -.  

a. Bereken de solvabiliteit van de onderneming met behulp van het eigen 

vermogen 

b. Wat is je oordeel over de solvabiliteit? 

U 

 

CASESTUDY (12 punten) 

21. De winst- en verliesrekening over het afgelopen jaar van een onderneming ziet er 

als volgt uit: 

Bereken de volgende resultaten (noteer de wijze van berekening!): 

 
 

Punten 

a. Het bedrijfsresultaat. 

 

 

b. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening. 

 

 

d. De cashflow. 

 

 

e. Noem twee conclusies die kunnen worden getrokken uit deze analyse 
van de winst- en verliesrekening. 

 

 

Inkoop € 26.000.000 Omzet € 50.000.000,00

Productiekosten € 5.000.000 Opbrengst waardepapieren € 4.000.000,00

Personeel € 15.000.000 Buitengewone opbrengst € 3.000.000,00

Reclame € 1.000.000

Afschrijvingen € 4.000.000

Rentekosten € 2.000.000

Buitengewone kosten € 1.000.000

Winst € 3.000.000

€ 57.000.000 € 57.000.000,00

Winst -en verliesrekening over…
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