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Opgave 1
Albert Heijn komt met ‘eigen’ prepaidkaart
Van onze redactie economie
AMSTERDAM - Albert Heijn gaat onder eigen naam mobiele telefonie aanbieden voor een
prijs die onder de algemene marktprijs ligt. Vanaf volgende week kan de klant van de
supermarkt op zijn display ‘AH Mobiel’ zien verschijnen, als hij een prepaidkaart koopt in
een van de AH-filialen. AH Mobiel gaat exclusief gebruik maken van het netwerk van
KPN Mobile. KPN levert slechts de kaart aan, AH Mobiel verzorgt het contact met de klant
en alle service. In tegenstelling tot andere aanbieders zit er op de AH-prepaidkaart
standaard 10 procent meer beltegoed dan de verkoopprijs van de kaart aangeeft.
AH verkoopt sinds 1999 prepaidkaarten van alle grote telefoonaanbieders. De
supermarktketen zegt inmiddels marktleider te zijn op de markt van prepaidkaarten in
Nederland. Een woordvoerder van KPN meldt: “De deal met AH ligt in het verlengde van
de huidige activiteiten van KPN Mobile. De markt van mobiele telefonie is in Nederland
verzadigd. We zijn bezig om onze strategie aan te passen. Daarom zijn we met
verschillende initiatieven bezig. De overeenkomst met AH is daar één van. Het biedt
geweldige nieuwe kansen om het marktaandeel van 42%, dat KPN in Nederland van de
gehele mobiele telefoonmarkt heeft, eenvoudig uit te breiden.”
bron: Trouw, oktober 2002
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Volgens KPN is de Nederlandse markt van mobiele telefonie terechtgekomen in de
verzadigingsfase, ook wel stabilisatiefase genoemd.
Noem twee fases van de levenscyclus van een product die aan de verzadigingsfase
voorafgaan.
Volgens het krantenbericht beweert Albert Heijn inmiddels marktleider te zijn op de markt
van prepaidkaarten in Nederland.
Geeft deze bewering van Albert Heijn aanleiding om met zekerheid te kunnen stellen dat
het marktaandeel van Albert Heijn in de markt van prepaidkaarten meer dan 50% is? Licht
het antwoord toe.
Het doel van het introduceren van de AH-prepaidkaart op de verzadigde markt van mobiele
telefonie is hoogstwaarschijnlijk niet alleen het vergroten van het marktaandeel van AH op
deze markt.
Noem, naast het vergroten van het marktaandeel, een andere reden waarom Albert Heijn
met een eigen AH-prepaidkaart op de markt komt.

Opgave 2
Bij deze opgave horen drie informatiebronnen. In informatiebron 1 staat de verwachte
jaarrekening van Bril94 over 2004. In informatiebron 2 staan de verwachte omzetgegevens
over 2004 en over 2005. In informatiebron 3 staan gegevens over de autorefractometer die
Bril94 wil aanschaffen.
In deze opgave blijven belastingen buiten beschouwing.
Bril94 heeft vanaf de start in 1994 een goede ontwikkeling doorgemaakt. De onderneming
verkoopt brillen en contactlenzen en verricht ten behoeve van de verkoop oogmetingen.
Bril94 hanteert een eenvoudig concept. De prijs van alle brillen is gelijk. Hetzelfde geldt
voor de prijs van contactlenzen. De oogmeting is gratis. Bril94 verkoopt ook nog andere
artikelen zoals brillenkokers en lenzenvloeistof.
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Leon, de eigenaar van Bril94, heeft in juni 2004 een plan opgesteld om in december 2004
de inventaris te moderniseren. De gehele inventaris, bestaande uit onder andere een
toonbank, vitrines en een autorefractometer (oogmeetapparaat), wordt vernieuwd. In totaal
is met het plan een investering gemoeid van € 45.000. Het totale investeringsbedrag zal op
31 december 2004 betaald moeten zijn. Tweederde van dit bedrag zal gefinancierd worden
met een lening die op 31 december 2004 wordt afgesloten tegen een interest van 6% per
jaar. Het restant dient met in de onderneming aanwezige liquide middelen gefinancierd te
worden.
Leon berekent welke invloed zijn plan heeft op de verwachte nettowinst over 2005. Als de
verwachte nettowinst over 2005 met 20% of meer stijgt ten opzichte van de verwachte
nettowinst over 2004, gaat Leon het plan uitvoeren.
Leon voert het volgende stappenplan uit:
a hij bepaalt de verwachte brutowinst over 2004 en over 2005;
b hij vergelijkt de verwachte nettowinst over 2004 met die van 2005;
c hij neemt de beslissing of hij de inventaris zal moderniseren of niet.
Noem, naast de winstverwachting, twee andere economische redenen die een rol kunnen
spelen bij de besluitvorming.
In informatiebron 1 staat de verwachte jaarrekening van Bril94 over 2004. In deze
jaarrekening is de verwachte balans per 31 december 2004 opgenomen, waarbij geen
rekening gehouden is met de geplande modernisering.
Als het moderniseringsplan wordt uitgevoerd, zullen de werkzaamheden in de laatste week
van december van 2004 uitgevoerd worden en op 31 december 2004 voltooid zijn. Leon
gaat ervan uit dat het bedrag van de 6%-lening op 31 december 2004 volledig wordt
opgenomen.
Stel de balans van Bril94 op per 31 december 2004 indien Leon de inventaris moderniseert
en het gehele bedrag van de 6%-lening op 31 december 2004 opneemt. Maak daarbij
gebruik van de uitwerkbijlage die bij deze vraag hoort.
Voor de bepaling van de verwachte brutowinst over 2005 heeft Leon de gegevens uit
informatiebron 2 verzameld.
Bereken de verwachte afzet van brillen en contactlenzensets in 2004.
Bepaal de nieuwe verkoopprijzen van een bril en een set contactlenzen in 2005.
Bereken de verwachte omzet over 2005 gesplitst naar de drie artikelgroepen.
Bereken de verwachte brutowinst over 2005.
Via internet wil Leon een autorefractometer, een oogmeetapparaat, bestellen.
In informatiebron 3 zijn e-mailberichten opgenomen die betrekking hebben op dit apparaat.
De koers van de dollar is € 1,05 ($ 1,00 = € 1,05).
De nieuwe autorefractometer heeft een levensduur van 5 jaar en een restwaarde van € 500,-.
Bril94 schrijft op de vaste activa af met een vast percentage van de aanschafprijs.
Bereken de aanschafprijs inclusief bijkomende kosten van de autorefractometer in euro’s.
Bereken de afschrijvingskosten van de autorefractometer voor 2005.

Voor de berekening van de verwachte nettowinst over 2005 maakt Leon gebruik van de in
de uitwerkbijlage opgenomen resultatenrekening. Een aantal posten is reeds opgenomen.
Voor de nog te berekenen bedragen beschikt Leon over de volgende gegevens:
• De afschrijving op de (vernieuwde) inventaris exclusief de autorefractometer, is € 7.100,per jaar.
• Van de op 31 december 2004 afgesloten 6%-lening moet ieder jaar op 31 december de rente
en aflossing betaald worden. De rente wordt telkens achteraf betaald. De aflossing
geschiedt met 6 gelijke jaarbedragen, de eerste aflossing vindt plaats op 31 december 2005.
• De variabele verkoopkosten bedragen 5% van de omzet.
12  Bereken de verwachte nettowinst over 2005. Vul daartoe de uitwerkbijlage in die bij deze
vraag hoort.

13 

‘Als de verwachte nettowinst over 2005 met 20% of meer stijgt ten opzichte van de
verwachte nettowinst over 2004 gaat Leon het plan uitvoeren’.
Toon door middel van een berekening aan of Leon al of niet de inventaris in 2004 gaat
moderniseren. Bereken daartoe de stijging van de verwachte nettowinst over 2005 ten
opzichte van 2004.
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Opgave 3
Peter Kleman stelt voor handelsonderneming Klean de resultatenbegroting en de
liquiditeitsbegroting voor de tweede helft van 2004 op. De bedragen die samenhangen met
een hypothecaire lening dienen nog op de resultatenbegroting en op de liquiditeitsbegroting
opgenomen te worden.
Ten aanzien van deze hypothecaire lening zijn de volgende gegevens bekend:
• de schuldrest op 1 januari 2004 bedraagt € 60.000,-;
• de jaarlijkse aflossing bedraagt € 4.000,-;
• de jaarlijkse aflossing dient op 30 september betaald te worden;
• het rentepercentage is 7% per jaar;
• rentebetaling vindt twee maal per jaar achteraf plaats, op 31 maart en 30 september.
Bereken het totale bedrag dat in verband met de hypothecaire lening op de
liquiditeitsbegroting voor de tweede helft van 2004 moet worden opgenomen.
Bereken het totale bedrag dat in verband met de hypothecaire lening op de
resultatenbegroting voor de tweede helft van 2004 moet worden opgenomen.
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Opgave 4
In deze opgave blijft de BTW buiten beschouwing.
Bos B.V. is een regionale keten van doe-hetzelf-winkels. In onderstaande grafiek staan
enkele financiële gegevens (in miljoenen euro’s) van Bos B.V. over de jaren 2002 en 2003.

Financiële gegevens Bos B.V.
in miljoenen 7
euro's
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Legenda:
nettowinst
bedrijfskosten
inkoopwaarde

In 2004 zal de nettowinst onder druk komen te staan omdat:
• door toenemende concurrentie de brutowinst in een percentage van de omzet in 2004 zal

dalen tot 32%;
• de bedrijfskosten, die uitsluitend constant zijn, niet verlaagd kunnen worden en in 2004

€ 1.500.000,- zullen zijn.
Ondanks deze verwachting streeft Bos B.V. naar een nettowinst over 2004 die gelijk is aan
die van 2003.
Bereken voor 2003 de brutowinst (zie formuleblad) als een percentage van de omzet
(afronden op ten minste één decimaal).
Leg uit waarom het voor een onderneming moeilijk is om op korte termijn de constante
bedrijfskosten te verlagen.
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De inkoopwaarde van de omzet heeft in 2004 een (proportioneel) variabel karakter.
Bereken de omzet die in 2004 behaald zal moeten worden om een nettowinst te behalen die
gelijk is aan die van 2003.
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Opgave 5
Bij deze opgave horen vijf informatiebronnen. Informatiebron 4 is een Portret van de
onderneming Ooijevaar Invest Groep B.V. Informatiebron 5 is het krantenartikel
Bod op Beter Bed Holding N.V. In informatiebron 6 zijn financiële gegevens uit de
jaarrekening van Beter Bed Holding N.V. van 2001 opgenomen. Informatiebron 7 geeft de
ontwikkeling van de omzet, de afschrijvingen en van de cashflow van
Beter Bed Holding N.V. weer over de jaren 1997 tot en met 2001. Informatiebron 8 gaat
over de ketens van Beter Bed Holding N.V.
Ooijevaar Investment Groep B.V. (Ooijevaar) is een Nederlandse onderneming die zich
bezighoudt met het kopen van aandelen van ondernemingen in bepaalde marktsegmenten. In
het algemeen streeft Ooijevaar naar een meerderheidsbelang in deze ondernemingen.
In februari 2002 brengt de Raad voor fondsstrategie van Ooijevaar een bod uit op de
aandelen van beddenspeciaalzaak Beter Bed Holding N.V. uit Uden. Als Ooijevaar de
zeggenschap over Beter Bed Holding N.V. verkrijgt, zal Ooijevaar Beter Bed Holding N.V.
van de beurs halen.
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Het bod op de aandelen en het van de beurs halen van Beter Bed Holding N.V. heeft zowel
voor- als nadelen voor Beter Bed Holding N.V.
Noem met behulp van informatiebron 4 één voordeel voor Beter Bed Holding N.V. van een
eventuele overname door Ooijevaar.
Bereken of Ooijevaar met een bedrag van € 125 miljoen een meerderheid van de geplaatste
aandelen van Beter Bed Holding N.V. kan verwerven (zie de informatiebronnen 5 en 6).
In verband met de matige reacties op het eerste bod van de aandeelhouders van
Beter Bed Holding N.V. overweegt De Raad voor fondsstrategie van Ooijevaar een hoger
bod uit te brengen. De Raad voor fondsstrategie heeft de Raad van advies gevraagd om
daarover advies uit te brengen.
De Raad van advies van Ooijevaar baseert de door haar uit te brengen adviezen op
onderstaande algemene criteria:
• de onderneming moet in het verleden bewezen resultaten hebben;
• de onderneming moet een belangrijke rol op een groeiende markt spelen;
• de onderneming moet een gezonde financiële structuur hebben;
• de onderneming moet gunstige en realistische verwachtingen voor het komend jaar hebben.
Voor Beter Bed Holding N.V. heeft de Raad van advies van Ooijevaar deze criteria vertaald
naar onderstaande vijf specifieke voorwaarden. Voor een positief advies door de
Raad van advies moet Beter Bed Holding N.V. aan alle vijf onderstaande voorwaarden, a
tot en met e, voldoen:
• voorwaarde a
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De nettowinst van Beter Bed Holding N.V. moet in de periode 1997-2001 met 50%
gestegen zijn.
Bereken met behulp van informatiebron 6 en 7 zowel de cashflow (zie formuleblad) als de
afschrijvingen van Beter Bed Holding N.V. in 1997.
Bereken met behulp van informatiebron 6 en 7 met hoeveel procent de nettowinst van 2001
gestegen is ten opzichte van die van 1997.
• voorwaarde b
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Het marktaandeel van Beter Bed Holding N.V. op de totale Nederlands-Duitse slaapmarkt
moet in 2001 meer dan 15% van de totale marktomzet bedragen.
Bereken met behulp van informatiebron 8 het marktaandeel van Beter Bed Holding N.V. op
de totale Nederlands-Duitse slaapmarkt van 2001.
• voorwaarde c

Beter Bed Holding N.V. moet zich op een groeiende markt bevinden.
Toon door middel van een berekening aan of de totale Nederlands-Duitse slaapmarkt in
2001 een groeiende markt is.
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• voorwaarde d
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Voor een gezonde financiële structuur moet het totaal vermogen van
Beter Bed Holding N.V. voor meer dan 25% uit eigen vermogen bestaan.
Bereken met behulp van informatiebron 6, de solvabiliteit (zie formuleblad) van
Beter Bed Holding N.V. op 31 december 2001.
• voorwaarde e
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Het verwachte bedrijfsresultaat van Beter Bed Holding N.V. moet voor komend jaar (2002)
positief zijn.
De verwachting is dat de netto-omzet in 2002 met 10% zal dalen ten opzichte van 2001 en
dat de bedrijfskosten gelijk zullen blijven. De brutowinstmarge zal in 2002 naar
verwachting 54% van de omzet bedragen.
Bereken het verwachte bedrijfsresultaat in 2002 in gehele euro’s.
Geef aan of een investering in Beter Bed Holding N.V. aan alle vijf genoemde voorwaarden
a tot en met e van de Raad van advies van Ooijevaar voldoet. Motiveer het antwoord.

Opgave 6
Bomers N.V. is een onderneming die zich toegelegd heeft op alle gebieden van tuinaanleg
en tuinonderhoud. Bomers N.V. kent onder andere de afdeling inkoop, de afdeling verkoop,
de afdeling bestrating, de afdeling beplanting en de afdeling directie en financiën.
De ondernemingsraad van Bomers N.V. is met de directie in overleg over een
winstdelingsregeling.
De directie heeft een voorstel voor een winstdelingsregeling opgesteld en dat neergelegd bij
de ondernemingsraad voor advies.
De directie en de ondernemingsraad hebben al overeenstemming bereikt over het percentage
van de nettowinst dat beschikbaar is voor de werknemers. Over de manier waarop het
bedrag onder de werknemers moet worden verdeeld, lopen de meningen nog uiteen.
De directie vindt dat de werknemers van de afdeling die de hoogste bijdrage aan de
nettowinst levert, ook de hoogste winstuitkering dienen te ontvangen. Dit uitgangspunt stuit
op bezwaren bij de ondernemingsraad. Deze is van mening dat bij een winstdeling alle
werknemers van de onderneming een even groot bedrag moeten ontvangen.
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Noem naast het adviesrecht twee andere bevoegdheden van de ondernemingsraad.
Leg uit dat het voorstel van de directie over de verdeling van het bedrag over de
werknemers, in de praktijk tot veel problemen kan leiden.
Noem een bezwaar dat de directie kan hebben tegen het voorstel van de ondernemingsraad.

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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Opgave 7
Doorlopend Krediet (3,9% per jaar*)
Altijd geld achter de hand, geen financiële zorgen.
Het Doorlopend Krediet van Frisia Financieringen stelt u in staat te genieten van blijvende
financiële ruimte, zonder dat u hier veel voor hoeft te betalen. Aflossen en opnemen van het
Doorlopend Krediet kan ongelimiteerd en geheel kosteloos. U kunt het Doorlopend Krediet
gebruiken voor de aanschaf van bijvoorbeeld een auto of caravan, maar u kunt het ook
gebruiken als een extra financiële zekerheid. Zo bent u bij Frisia Financieringen altijd
verzekerd van het meeste voordeel en het grootste gemak.
* Dit is het effectieve kredietvergoedingspercentage op jaarbasis, op basis van hypothecaire
zekerheid. Vraag naar de voorwaarden bij onze adviseur.

Kredietsom Te
betalen
per
maand
€ 6.250,- € 125,€ 13.000,- € 260,€ 21.250,- € 425,€ 28.000,- € 560,-
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Minimale
effectieve
rente op
jaarbasis
6,9%
6,9%
6,9%
6,9%

Doorlopend Krediet
Rente
Maximale Rente
per
effectieve per
maand rente op
maand
%
jaarbasis %
0,561
15,2%
1,189
0,561
13,7%
1,079
0,561
12,9%
1,019
0,561
12,9%
1,019

Theoretische
looptijd bij
minimale
rente
59 mnd
59 mnd
59 mnd
59 mnd

Theoretische
looptijd bij
maximale
rente
77 mnd
73 mnd
71 mnd
71 mnd

Voor de aanschaf van een caravan leent Gijs bij Frisia € 21.250,- tegen 12,9% effectieve
rente op jaarbasis.
Noem twee andere bestaande vormen van consumptief krediet waarvan Gijs gebruik had
kunnen maken.
De effectieve rente is, volgens de advertentie, minimaal 6,9% en maximaal 15,2% op
jaarbasis.
Noem twee factoren die van belang zouden kunnen zijn bij de vaststelling (door Frisia) van
de door een klant te betalen effectieve rente.
Gijs betaalt volgens afspraak de maandelijkse termijnen. Gijs maakt geen gebruik van de
mogelijkheid om opnieuw krediet op te nemen.
Welk bedrag aan rente betaalt Gijs gedurende de gehele looptijd van het krediet?

2p
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Formuleblad
Te gebruiken formules voor de beantwoording van de vragen 16, 21 en 25.



brutowinst
u 100%
omzet

16 

Brutowinstmarge =

21 

Cashflow = nettowinst + afschrijvingskosten

25 

Solvabiliteit =

www.havovwo.nl

eigen vermogen
u 100%
totaal vermogen
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informatie-

Verwachte jaarrekening van Bril94 over 2004

bron 1

De prognose (balans en resultatenrekening) is gebaseerd op de gerealiseerde cijfers van de
eerste vijf maanden van 2004. In deze prognose is geen rekening gehouden met de geplande
modernisering van de inventaris eind 2004.
Verwachte balans per 31 december 2004 voor modernisering
(in euro’s)
Inventaris
0
Eigen vermogen
61.000
Auto
16.000
Crediteuren
15.000
Voorraad
40.000
Liquide middelen
20.000
76.000
76.000

Verwachte resultatenrekening over 2004
(in euro’s)
omzet
210.000
inkoopwaarde van de omzet
73.500
brutowinst
kosten:
personeelskosten
44.000
afschrijving op inventaris
3.000
rentekosten
0
huisvestingskosten
18.000
autokosten
4.600
variabele verkoopkosten
10.500
overige kosten
10.000

90.100
46.400

verwachte nettowinst 2004



www.havovwo.nl

136.500

-9-

Eindexamen m&o havo 2004-I
havovwo.nl

informatie-

Verwachte omzetgegevens over 2004 en over 2005

bron 2

Verwachte omzetgegevens over 2004

a omzetverdeling naar artikelgroep van de in de verwachte resultatenrekening over 2004
opgenomen omzet

overig
5%

brillen
45%

contactlenzen
50%

b In 2004 bedraagt de verkoopprijs per bril € 250,- en de verkoopprijs per set contactlenzen
is € 150,-.

Verwachte omzetgegevens over 2005, waarbij rekening gehouden is met de geplande
modernisering eind 2004

• Bril94 verwacht voor 2005 een afzet van 400 brillen. Voor de contactlenzen wordt een

afzetstijging van 20% verwacht ten opzichte van 2004.
• Bril94 koopt zijn producten in bij één leverancier. Deze leverancier gaat per 1 januari 2005

alle verkoopprijzen verhogen met 5%. Bril94 zal deze prijsverhoging doorberekenen door
alle verkoopprijzen in 2005 met hetzelfde percentage te verhogen.
• De omzet van de overige artikelen blijft, ondanks de prijsverhoging in 2005, naar

verwachting gelijk aan die van 2004.
• Bril94 verwacht dat, onder andere door de verhoging van de verkoopprijzen, in 2005

dezelfde gemiddelde brutowinstmarge als in 2004 van 65% van de omzet zal worden
behaald.
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informatie-

Gegevens over de autorefractometer die Bril94 wil aanschaffen

bron 3

----- Original Message ----From: Bril94
To: info@medicom-egypt.com
Sent: Tuesday, Mai 16, 2004 3:41 PM
Subject: KAROPS MD-3100
L.S.
From http://www.medicom-egypt.com/ KAROPS MD-3100

Do you know that this is the most economical Autorefractometer in the
world??
Get your price !!
Question: Can you give me the price of the KAROPS MD-3100?
Leon, Bril94

Dear Sir,
1)
The latest model of the Karops autorefractometer, MD-3100, is 7.800 $ FOB Cairo,
Egypt.
Thank you
Dr. Ehab Kesallum
www.medicom-egypt.com

1)

FOB betekent dat de vracht- en verzekeringskosten voor rekening van de koper zijn. Leon
stelt deze vast op € 310,-.



www.havovwo.nl

- 11 -

Eindexamen m&o havo 2004-I
havovwo.nl

informatie-

Portret van Ooijevaar Invest Groep B.V.

bron 4

Ooijevaar Invest Groep B.V. is een beleggingsmaatschappij die actief is in de Benelux en in
Duitsland. Ze richt zich op grotere, volwassen bedrijven uit de traditionele sectoren. Het
moeten bedrijven zijn met een sterk management, een gezonde strategie en positieve
cashflows.
Ooijevaar Invest Groep B.V. verstrekt kapitaal in het kader van buy-outs (= van de beurs
halen), overnames en in de aanloop naar een beursgang. Het fonds neemt in beginsel een
meerderheidsbelang in de onderneming.
Ooijevaar Invest Group B.V. kent een drietal afdelingen. De ‘Beheersafdeling’ van de
onderneming heeft de dagelijkse leiding in handen en denkt strategisch en financieel mee
met het management van de overgenomen ondernemingen.
De afdeling die beslist over de overnames en besluiten neemt over de hoogte van het door
Ooijevaar Invest Groep B.V. uit te brengen bod bij overnames, is de ‘Raad voor de
fondsstrategie’. Deze afdeling kan advies aanvragen bij ‘de Raad van advies’.
Beide raden bestaan uit mensen die hun sporen hebben verdiend in de verschillende
bedrijfstakken en die over uitgebreide zakelijke netwerken beschikken.
Behalve met kapitaal steunt Ooijevaar Invest Groep B.V. de ondernemingen met know-how.
Met behulp van specifieke serviceprogramma’s kunnen de ondernemers zich zoveel
mogelijk concentreren op hun kernactiviteiten.
bron : website www.Ooijevaar invest.nl (gewijzigd)

informatiebron 5

Krantenartikel: Bod op Beter Bed Holding N.V.

AMSTERDAM - Ooijevaar Invest Groep B.V. heeft een bod van € 16,- per aandeel
uitgebracht op de aandelen Beter Bed Holding N.V. Voor de overname heeft
Ooijevaar Invest Groep B.V. € 125 miljoen ter beschikking. De beddenfabrikant zal van de
beurs verdwijnen.
Het aandeel Beter Bed Holding N.V. sloot maandag onveranderd op € 12,50. De hoogste
koers die Beter Bed Holding N.V. in een jaar tijd op het scorebord van de lokale markt
kreeg, was eind april 2001 € 13,90. Eind september 2001 was er zelfs een dip tot € 7,80.
Gezien dit koersbereik is het bod van € 16,- een aardige premie, al is dit nog wel inclusief
het dividend over 2001.
bron: De Financiële Telegraaf, 5 februari 2002
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Financiële gegevens uit de jaarrekening van 2001 van Beter Bed Holding N.V.
(alle bedragen u 1.000 euro)
Balans

31 december 2001

Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en terreinen
Machines en installaties
Andere vaste bedrijfsmiddelen

31 december 2000

12.552
1.427
12.089

12.016
1.343
16.420

26.068

29.779
Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen

31.372
8.756
2.017

30.662
6.352
4.525

42.145
68.213

41.539
71.318
Eigen vermogen
1)
Geplaatst aandelenvermogen
Reserves

385
12.006

390
18.729

12.391

19.119
Langlopende schulden en voorzieningen
Langlopende schulden
Voorzieningen
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden

Resultatenrekening

Netto-omzet
Inkoopwaarde
Brutomarge
Lonen en salarissen
Sociale lasten en pensioenpremies
Afschrijvingskosten
Overige bedrijfskosten
Bedrijfskosten
Bedrijfsresultaat
Financiële lasten en baten
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
voor belasting
Belastingen
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
na belasting
Buitengewone lasten en baten
Nettowinst
1)



9.660
5.310

4.901
2.305
7.206

14.970

44.993
71.318

40.852
68.213

2001

2000

238.876
109.981

226.325
101.165
39.770
7.808
5.198
51.211
108.805
20.090
1.808

103.987
21.173
2.139

18.282
7.216

19.034
7.421

11.166
100
11.066

11.613
5.014
6.599

De aandelen hebben een nominale waarde van € 0,05 per stuk
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125.160

128.895
42.733
8.498
5.006
52.568
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informatiebron 7

Ontwikkeling van de indexcijfers van de omzet, de afschrijvingen en de cashflow van
Beter Bed Holding N.V. over de jaren 1997 tot en met 2001
omzet, afschrijvingen en cashflow
300
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indexcijfers
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Legenda:
omzet
afschrijvingen
cashflow
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Informatie over Beter Bed Holding N.V.

bron 8

Profiel van Beter Bed Holding N.V.
Beter Bed Holding N.V. is uitsluitend actief op de Nederlandse en Duitse slaapmarkt. De
activiteiten van Beter Bed Holding N.V. omvatten drie ketens:
• Beter Bed

Een keten van 80 speciaalzaken in het middensegment van de markt met een uitstekende
prijs-kwaliteitverhouding waarvan 75 winkels in Nederland en 5 in Duitsland. In deze
winkels kan de consument kiezen uit een brede en actuele collectie van
slaapkamermeubelen, bedbodems, matrassen en overige artikelen tegen concurrerende
prijzen.
• Matratzen Concord

De formule richt zich op de verkoop van matrassen aan de consument, waarbij het cash-andcarry concept wordt gehanteerd. De consument kan rekenen op persoonlijk advies. De prijskwaliteitverhouding is goed. Van de 463 winkels zijn er 22 in Nederland gevestigd.
• Dormaël

Deze in 2001 opgerichte keten van 12 winkels (alle in Nederland gevestigd) richt zich op
het hogere segment van de Nederlands markt van slaapkamerspecialisten. De consument
kan in fraaie winkels een uitgebreide keuze maken uit exclusieve collecties, waarin veel
topmerken zijn opgenomen.
Omzet 2001 en 2000 van Beter Bed Holding N.V.
(in miljoenen euro’s)
2001
2000
Beter Bed
*In Nederland
71,8
72,6
*In Duitsland
30,8
26,3
totaal
102,6
98,9
Matratzen Concord
*In Nederland
*In Duitsland
totaal
Dormaël
*In Nederland
totaal

7,8
120,3
128,1

8,2
8,2

6,6
100,2
106,8

-

Omzet Nederlands-Duitse slaapmarkt
In 2001 bedroeg de totale omzet van de Nederlandse slaapmarkt € 378,4 miljoen, terwijl dat
voor de Duitse markt € 1.054,7 miljoen was. In 2001 daalde ten opzichte van 2000, de
totale omzet op de Nederlandse slaapmarkt met 3,1%, terwijl de omzet op de Duitse
slaapmarkt toenam met 2,1%.
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Uitwerkbijlage bij de vragen 5 en 12

Vraag 5

Verwachte balans per 31 december 2004 na modernisering inventaris
(in euro’s)
Inventaris

………………

Eigen vermogen

………………

Auto

………………

Crediteuren

………………

Voorraad

………………

………………..

………………

Liquide middelen

………………

………………..

………………

………………..

………………

………………..

………………

………………

………………

Vraag 12

Verwachte resultatenrekening over 2005
(in euro’s)
omzet

…...……

inkoopwaarde van de omzet

…...……

brutowinst

..………

bedrijfskosten:
personeelskosten

46.640

afschrijving op autorefractometer

….….…

afschrijving op overige inventaris

………..

kosten van de 6%-lening

….….…

huisvestingskosten

19.200

autokosten

4.860

variabele verkoopkosten

………..

overige kosten

10.600
…..……

verwachte nettowinst
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