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3

maximumscore 2
voorbeelden van juiste antwoorden:
− Starbucks is groter dan J&S.
− In 2004 had Starbucks een omzet van 5.294 miljoen dollar en J&S een
omzet van 485,9 miljoen dollar.

4

maximumscore 2
Het eigen vermogen is (35.600 + 129.700) × 1.000 = 165.300.000.
13.200.000
De REV voor J&S is
× 100% = 8%.
165.300.000

5

maximumscore 1
De REV is van Starbucks 16% en daarmee beter dan van J&S.

6

maximumscore 2
Het percentage vrijwillig ontslag ligt bij Starbucks (13%) beduidend lager
dan bij J&S (31%). Tevreden werknemers zullen langer bij een
onderneming werkzaam zijn dan ontevreden werknemers.

7

maximumscore 2
voorbeelden van juiste antwoorden:
− element ‘verbetering in productiviteit’
− element ‘meer gekwalificeerde sollicitanten op openstaande functies’
toelichting beide elementen: Het personeel zal efficiënter werken,
waardoor de loonkosten per product lager zullen zijn.
− element ‘Een verlaging van het ziekteverzuim’
toelichting: Door een lager ziekteverzuim is minder personeel nodig.
De loonkosten per product zullen lager zijn.
− element ‘een lagere uitstroom van werknemers’
toelichting: De wervingskosten zullen lager zijn en hierdoor dalen de
loonkosten per product.

8

maximumscore 2
Een hoger niveau van klanttevredenheid kan er voor zorgen dat klanten
vaker terugkomen of per bezoek meer gaan besteden bij J&S. De omzet
neemt daardoor toe.

9

maximumscore 1
De verwachte loonkosten in 2006 zijn
0,97 × 238.400 = $ 231.248 (× 1.000).
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10

maximumscore 2
De verwachte omzet voor 2006 is
485.900 × 1,01 × 1,02 = $ 500.574 (× 1.000).

11

maximumscore 2
De verwachte inkoopwaarde van de omzet 2006 is
92.321 × 1,01 × 1,02 = $ 95.109 (× 1.000).

12

maximumscore 3
Verwachte winst voor belasting Juices & Salads 2006
(bedragen × 1.000 dollar)
Omzet
Inkoopwaarde producten

500.574
95.109

Loonkosten vestigingen

231.248

Overige exploitatiekosten vestigingen

63.579

Kosten hoofdkantoor en verkoopkosten

65.300

Totale kosten

455.236

Netto-omzetresultaat

45.338

Financiële lasten

5.400

Winst voor aftrek belasting

•
•

39.938

voor juiste invulling tabel
De bedrijfseconomische medewerker is in zijn opzet geslaagd want de
winst voor aftrek belasting neemt toe met 39.938.000 − 20.900.000 =
$ 19.038.000
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