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Antwoorden

Deelscores

Opgave 3

7 

Maximumscore 2
De groeifase,
in het artikel wordt gesproken over stevige groeicijfers en lucratieve marges
Maximumscore 2

8  • introductiefase

• groeifase
• rijpheidsfase (volwassenfase)
• verzadigingsfase (stabilisatiefase)
• eindfase (neergangsfase)

Opmerking
Voor het noemen van de vijf fasen maximaal 1 punt toekennen. Voor de juiste volgorde van
de vijf fasen maximaal 1 punt toekennen.

9 

10 



Maximumscore 2
225.000.000 − 6.750.000
= € 109.125.000, −
2
Maximumscore 2
225.000.000 × 1,1253 = € 320.361.328,10
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Deelscores

Antwoorden

11 

Maximumscore 1
voorbeelden van een juist antwoord:
• Havanbe is een te kleine ondernemer om met een eigen merk op de markt te komen;
• Havanbe kan profiteren van de reclame van de producenten van de A-merken;
• Door het voeren van A-merken kan een goede naam verkregen worden.
Maximumscore 3

12 

Leeftijdscategorie
0 - 19 jaar
20 - 39 jaar
40 - 64 jaar
 65 jaar
Totaal

Aantal klanten
1.800
2.400
2.325
975
7.500

Aantal klanten met
koopbereidheid
VMS-producten
9
504
744
390
(1.647)

Aantal te kopen
VMS-producten
9
1.008
2.232
1.950
5.199

Opmerking
Voor elke in te vullen kolom maximaal 1 punt toekennen.

13 

Maximumscore 2
De aanpassingen van het winkelpand en de inventaris betreffen vaste activa. Financiering
van vaste activa met kort krediet kan liquiditeitsproblemen opleveren.
Maximumscore 2

14 

verkoopprijs exclusief BTW:
brutowinst:

15 

16 

24,99
= € 21,–
1,19

40
× 21 = € 6,–
140

Maximumscore 2
toename brutowinst: 5.199 × 6 =
toename bedrijfskosten
bijdrage nettowinst VMS-producten €

31.194
26.560
4.634,–

Maximumscore 2
voorbeeld van een juist antwoord:
• advies wel opnemen in het assortiment:
a “de verkoop van VMS-producten levert een redelijke bijdrage aan de verwachte
nettowinst voor 2002”, aan deze eis wordt voldaan, want de bijdrage in de nettowinst in
2002 is relatief groot (ongeveer 8%).
en
b “de investering voor de verkoop van VMS-producten levert geen financieringsproblemen
op”, aan deze eis kan ook worden voldaan.
Opmerking
In het antwoord dient een (positief of negatief) advies uitgebracht te worden dat gebaseerd
is op de afweging van beide eisen. De afwegingen dienen wel binnen de context van de
opgave te vallen.
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