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4 Beoordelingsmodel

Antwoorden

Deelscores

Opgave 1

1 

2 

Maximumscore 2
twee van de volgende drie fasen:
• de introductiefase
• de groeifase
• de rijpheidsfase (ook wel volwassenfase genoemd)
Maximumscore 2
Nee, dat is niet noodzakelijk. Op de markt van prepaidkaarten zijn meer dan twee
aanbieders, zodat de marktleider niet noodzakelijkerwijs een marktaandeel van meer dan
vijftig procent heeft.
Opmerking
Ook goed rekenen: Ja, als er maar twee aanbieders zijn op de markt van prepaidkaarten.

3 

Maximumscore 2
voorbeelden van juiste antwoorden:
• Door het voeren van een eigen merk doet men aan klantenbinding, dus behoud van het
marktaandeel.
• Door het voeren van een eigen merk breidt men het assortiment uit met een product met een
hogere brutowinstmarge.
• Door het voeren van een eigen merk probeert AH de verkoop van andere producten te
stimuleren.
Opgave 2

4 

5 

6 

7 



Maximumscore 2
voorbeelden van juiste antwoorden:
• concurrentieoverwegingen
• de huidige inventaris is versleten en moet vervangen worden
• de mogelijkheid om de winkel te verkopen in verband met pensioen van Leon
Maximumscore 3
Verwachte balans per 31 december 2004 na modernisering inventaris
(in euro’s)
Inventaris
45.000 Eigen vermogen
61.000
Auto
16.000 Crediteuren
15.000
Voorraad
40.000 6%-Lening
30.000
Liquide middelen
5.000
106.000
106.000
Maximumscore 2
verwachte afzet in 2004:
0,45 × 210.000
brillen:
= 378 stuks
250
0,50 × 210.000
= 700 sets
contactlenzen:
150
Maximumscore 2
brillen: 250  1,05 = € 262,50
contactlenzen: 150  1,05 = € 157,50
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Maximumscore 3
brillen: 400  262,50
contactlenzen: 700  1,2  157,50
overig: 210.000  0,05
verwachte omzet 2005

105.000
132.300
10.500
€ 247.800,-

Maximumscore 1
247.800  0,65 = € 161.070,Maximumscore 2
7.800  1,05 + 310 = € 8.500,Maximumscore 2

11 

12 

autorefractometer:

8.500  500
= € 1.600,5

Maximumscore 3
Verwachte resultatenrekening over 2005
(in euro’s)
omzet
inkoopwaarde van de omzet
brutowinst
bedrijfskosten:
personeelskosten
afschrijving op autorefractometer
afschrijving op overige inventaris
kosten van de 6% lening: 6  300
huisvestingskosten
autokosten
variabele verkoopkosten: 5  2.478
overige kosten

247.800
86.730
161.070
46.640
1.600
7.100
1.800
19.200
4.860
12.390
10.600
104.190
56.880

verwachte nettowinst
Maximumscore 2
13 

56.880  46.400
 100% = 23%
46.400
Dit is meer dan de vereiste groei van 20%, dus Leon gaat de inventaris in 2004
moderniseren.
verwachte winstgroei:

Opgave 3
Maximumscore 2
14 

interestbetaling: 0,07 

aflossing
totaal te betalen

6
 60.000
12

2.100
4.000
€ 6.100,-

Maximumscore 2
15 



interestkosten: 0,07 
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 60.000 + 0,07 
 56.000 = 1.050 + 980 = € 2.030,12
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Opgave 4

16 

Maximumscore 2
6,5  4
 100% = 38,46% = 38,5%
6,5
Opmerking
Als de waarde van de omzet vastgesteld is op een waarde die ligt tussen 6,4 en 6,6, dient
men dat goed te rekenen.

17 

18 

Maximumscore 2
Deze kosten hangen grotendeels samen met de capaciteit van de onderneming; het afstoten
van vaste activa of laten afvloeien van personeel op korte termijn is vaak niet mogelijk en
leidt niet direct tot lagere kosten.
Maximumscore 3
1.000.000 + 1.500.000 = 32%
100
 2.500.000 = € 7.812.500,omzet:
32
Opgave 5

19 

20 

21 

Maximumscore 1
voorbeelden van een juist antwoord:
• Ooijevaar kan Beter Bed Holding N.V. ondersteunen met extra vermogen (kapitaal).
• Beter Bed Holding N.V. kan gebruik maken van de extra kennis / ervaring / netwerken van
Ooijevaar.
Maximumscore 3
125.000.000
Ooijevaar kan
= 7.812.500 aandelen kopen.
16
390.000
Aantal geplaatste aandelen is
= 7.800.000 aandelen.
0, 05
Ja, Ooijevaar kan alle geplaatste aandelen kopen.
Maximumscore 2
11.066 + 5.006
cashflow 1997:
 100  1.000 = € 9.624.000,167
5.006
 100  1.000 = € 2.910.000,afschrijvingen 1997:
172
Opmerking
Wanneer de bedragen in duizend euro zijn gegeven maximaal 1 punt in mindering brengen.

22 
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Maximumscore 3
nettowinst 1997: 9.624  2.910 = 6.714
11.066  6.714
 100% = 64,8%
groei nettowinst:
6.714
Maximumscore 2
102,6 + 128,1 + 8,2
 100% = 16,7%
378,4 + 1.054,7
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Maximumscore 2
omzet 2001: 378,4 + 1.054,7 = € 1.433,1 miljoen
378, 4
1.054, 7
 100 +
 100 = € 1.423,5 miljoen
omzet 2000:
96,9
102,1
De Nederlands-Duitse slaapmarkt is een groeiende markt.
Maximumscore 1
19.119
 100% = 26,8%
71.318
Maximumscore 2
netto-omzet: 238.876  0,9 = 214.988,4
116.093,736
brutowinst: 0,54  214.988,4
bedrijfskosten
108.805,000
bedrijfsresultaat:
7.288,736  1.000 = € 7.288.736,Maximumscore 3
a De nettowinst van Beter Bed Holding N.V. over 2001 is met meer dan 50% gegroeid ten
opzichte van 1997. Voldoet.
b Het marktaandeel van Beter Bed Holding N.V. bedraagt in 2001 meer dan 15%. Voldoet.
c De slaapmarkt groeit. Voldoet.
d Het totaal vermogen van Beter Bed Holding N.V. bestaat voor meer dan 25% uit eigen
vermogen. Voldoet.
e Het verwacht bedrijfsresultaat van Beter Bed Holding N.V. zal in 2002 positief zijn.
Voldoet.
Opgave 6
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Maximumscore 2
instemmingsrecht en recht op informatie
Maximumscore 2
voorbeelden van een juist antwoord:
• Het vaststellen welke afdeling het meest heeft bijgedragen in de nettowinst is zeer moeilijk.
Het resultaat van de ene afdeling is afhankelijk van de andere afdeling.
• De verdeling van de kosten over de afdelingen is vaak arbitrair.
Maximumscore 1
De directie wil door middel van de winstdelingsregeling de goede prestaties van
afzonderlijke afdelingen extra belonen, in het voorstel van de ondernemingsraad is dit niet
het geval.
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Opgave 7

31 

32 

33 



Maximumscore 2
voorbeelden van juiste antwoorden:
• koop op afbetaling
• persoonlijke lening
• hypothecaire lening (alle overige particuliere leningen)
Maximumscore 2
voorbeelden van juiste antwoorden:
• de mate van zekerheid die de kredietnemer kan geven
• de hoogte van het inkomen van de kredietnemer
• de leeftijd van de kredietnemer
• het betaalgedrag van de kredietnemer
Maximumscore 2
(425  71)  21.250 = 30.175  21.250 = € 8.925,-
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