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Opgave 5
In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing.
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 3 en 4.
aaier nv is een groothandel in paracetamol aaier koopt merklo e
paracetamol bij een fabriek in ndia in n die fabriek ordt de paracetamol
als huismerk van drogisterijen verpakt in doosjes
aaier verkoopt de e doosjes alleen binnen Nederland De verkoopprijs
per 1 000 doosjes aarmee aaier aan drogisterijen levert ordt als volgt
voorcalculatorisch bepaald
inkoopprijs in ndia

€ 5 2 50

transport en overige variabele kosten
netto instmarge aaier

per 1 000 doosjes
van de inkoopprijs

10

van de verkoopprijs

n 201
orden in Nederland 25 miljoen doosjes paracetamol verkocht
Daarvan levert aaier 15
De gerealiseerde inkoopprijs variabele
kosten en netto instmarge ijn gelijk aan de voorgecalculeerde
gegevens
p

19

Bereken de gerealiseerde netto inst van aaier over 201
ind 201 heeft de directie van aaier een strategisch plan opgesteld om
de paracetamol vanaf 1 januari 201 elf in Nederland te gaan
produceren (zie informatiebron 3).
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van aaier is bereid
akkoord te gaan maar stelt el een voor aarde
Binnen drie jaar nadat de productie in Nederland op 1 januari 201 van
start is gegaan dus uiterlijk eind 201 moet de inst over 201 hoger
ijn dan bij voortge ette inkoop in ndia
aaier al alleen op bestelling van afnemers gaan produceren dus de
ver achte af et in een jaar is ook de ver achte productie

1p

20

Bereken de productieomvang die de directie in 201 ver acht te behalen
aaier kan per 1 januari 201 in een te huren gebou in Nederland
beginnen met de productie ierin plaatst het bedrijf een te kopen
productielijn (zie informatiebron 4).

2p

21

Bereken de ver achte jaarlijkse totale constante kosten als gevolg van
huur van het gebou en de investeringen in en de financiering van de
productielijn
1
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De verkoopprijs van een doosje paracetamol in 201 blijft gelijk aan die in
201
n 201 ullen de variabele kosten € 1 per 1 000 doosjes ijn
Voor een productieomvang van 0 tot 8 miljoen doosjes heeft de directie
alle nood akelijke gegevens die nodig ijn voor de vaststelling van
a de totale dekkingsbijdrage bij productie in ndia
b de totale dekkingsbijdrage bij productie in Nederland
c de totale constante kosten bij productie in Nederland
2p

22

eken de lijnen van b en c met vermelding van de bijbehorende letter in
de grafiek van de uit erkbijlage die bij de e vraag hoort

2p

23

Bereken vanaf elke af et de ver achte insten bij productie in
Nederland groter ijn dan bij inkoop in ndia

2p

24

eef in de grafiek op de uit erkbijlage die bij de e vraag hoort op de
verticale as de beide in vraag 23 genoemde insten aan

2p

25

oon aan of de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van aaier
akkoord al gaan met het strategisch plan van de directie otiveer het
ant oord

2
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In ormatiebron 3
Strategis

plan tot 2024 van de dire tie van Zaaier nv

Doelstelling dire tie
On e doelstelling is binnen enkele jaren de inst te vergroten door de
paracetamol elf te produceren in Nederland Wij kunnen dan snel en
slagvaardig reageren op de ensen van afnemers en orden minder
afhankelijk van leveranciers uit het buitenland
Veronderstellingen





We starten in Nederland met een productielijn met in totaal een
ma imale productieomvang van 8 miljoen doosjes per jaar
We gaan ervan uit dat in 201 de productie en verkoop nog gelijk
ullen ijn aan de verkoopaantallen van 201 van ege mogelijke
opstartproblemen
We hebben innovatieve marketingstrategie n ter beschikking die een
jaarlijkse af etgroei mogelijk maken van 25 ten op ichte van het
voorafgaande jaar et ingang van 2018 al de jaarlijkse af etgroei
ingaan

oe el e de eerste jaren in Nederland met hogere kosten rekening
houden dan bij inkoop in ndia rekenen e toch binnen enkele jaren een
omslag naar een hogere inst dan te behalen bij inkoop in ndia

3
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In ormatiebron 4
In ormatie over de onstante kosten als gevolg van de uur van et
gebouw en de investering en inan iering van produ tielijn
gebou

productielijn

huur per jaar

€

aanschafprijs

€ 3 00 000

installatiekosten

€

00 000

rest aarde

€

50 000

sloopkosten

€

120 000

levensduur

financiering

155 000

10 jaar

bijkomende constante
kosten per jaar

€

1 5 000

5

€

500 000

h pothecaire lening

et gebou en de productielijn kunnen in gebruik orden genomen per
1 januari 201
et de bank is overeengekomen dat voor het eerst in 202 op de lening
ordt afgelost
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uitwerkbijlage

22 + 24
2.500

totale dekkingsbijdragen, totale constante kosten

x € 1.000
2.000

1.500

1.000

a
500

0

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5

5.000 6.000 7.000 8.000
doosjes paracetamol (x 1.000)
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