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HA-0251-a-19-1-o 

Examen HAVO 

2019 
 
 
 

 management & organisatie 
 

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 30 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 62 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening gevraagd wordt, worden aan 
het antwoord meestal geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg of 
berekening ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee 
redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 1
vrijdag 10 mei

13.30 - 16.30 uur
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Opgave 1 

 
Daphne wil per 1 januari 2020 een huis kopen. Het huis heeft een 
aanschafwaarde van € 180.000. Voor de financiering gebruikt zij voor een 
deel eigen geld. Voor het overige deel van de financiering sluit zij een 
hypothecaire lening af bij de ABN-AMRO bank. 
 
 

 
 
 

1p 1 Wie is de hypotheekgever bij deze hypothecaire lening? 
 

2p 2 Op welke twee manieren wordt het risico voor de bank beperkt door de 
wijze waarop Daphne de aankoop van het huis heeft gefinancierd? 
Motiveer het antwoord. 
 
Daphne sluit een hypothecaire lening af met aflossingen op basis van 
annuïteiten. Op 1 januari 2020 wordt een hypothecaire lening van  
€ 160.000 afgesloten met een looptijd van 20 jaar en een interest van 3% 
per jaar. De jaarlijkse annuïteit is € 10.754,51 en wordt op 31 december 
betaald.  
 

1p 3 Bereken de totale interestuitgaven gedurende de hele looptijd van deze 
hypothecaire lening. 
 
Daphne maakt bij de aangifte van de inkomstenbelasting gebruik van de 
hypotheekrenteaftrek. Het tarief inkomstenbelasting waarmee gerekend 
wordt is 38%. 
 

3p 4 Bereken de netto-hypotheekuitgaven van Daphne met betrekking tot de 
hypothecaire lening in 2021.  
Vul hiertoe de uitwerkbijlage behorende bij deze vraag in. 
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Opgave 2 

 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 5. 
 
In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. 
 
Koffie Kompanie Rotterdam (KoKo Rotterdam) is een koffiewinkel in het 
centrum van Rotterdam, waar bezoekers koffie, thee en andere etens- en 
drinkwaren kunnen kopen en nuttigen.  
Manuel is eigenaar van KoKo Rotterdam en is franchisenemer. Koko 
Rotterdam is onderdeel van een keten van diverse KoKo-winkels in heel 
Nederland. De franchisegever is KoKo Nederland. Manuel heeft een 
franchisecontract met Koko Nederland gesloten (zie informatiebron 1).  
 
In het franchisecontract staat onder andere de afspraak dat Manuel alle te 
verkopen producten bij KoKo Nederland inkoopt. 
 

2p 5 Geef een voordeel voor Manuel van deze afspraak. Motiveer het 
antwoord. 
 
In het franchisecontract staat ook dat Manuel ieder jaar een 
franchisevergoeding aan KoKo Nederland moet betalen. Deze 
franchisevergoeding is minimaal € 100.000 per jaar en bestaat uit twee 
tarieven:  
 basisvergoeding: € 100.000 
 extra vergoeding indien de omzet meer dan € 1.000.000 is: 10% van 

het meerdere boven een omzet van € 1.000.000. 
 

2p 6 Leg uit of de jaarlijkse franchisevergoeding behoort tot de variabele 
kosten en/of tot de constante kosten van KoKo Rotterdam.  
 
Realisatie 2018 
 
Manuel onderzoekt zijn behaalde resultaten over 2018.  
In informatiebron 2 zijn onder andere prijs- en afzetgegevens van KoKo 
Rotterdam over 2018 opgenomen. Er zijn twee soorten bezoekers: 
reguliere bezoekers en zzp’ers. 
 

1p 7 Toon aan dat de omzet van Koko Rotterdam over 2018 € 832.500 is. 
Splits deze omzet in omzet van de reguliere bezoekers en omzet van de 
zzp’ers. Vul deze bedragen vervolgens in op de uitwerkbijlage behorende 
bij de vragen 7, 10, 11 en 12. 
 

2p 8 Bereken de nettowinst in procenten van de omzet van KoKo Rotterdam 
over 2018. Vul hiertoe de uitwerkbijlage behorende bij deze vraag in. 
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Manuel vindt de nettowinst in procenten van de omzet te laag en wil die in 
2019 verhogen tot minimaal 20%. 
 
Het plan 2019 
 
Om een nettowinst van 20% van de omzet te bereiken, heeft Manuel een 
plan opgesteld, waarbij de inrichting van zijn winkel door een kleine 
verbouwing moet worden aangepast (zie informatiebron 3). Hiervoor geeft 
KoKo Nederland toestemming.  
Dit plan kan per 1 januari 2019 worden uitgevoerd en zal naar 
verwachting een verandering in het koop- en bezoekgedrag van de 
zzp’ers tot gevolg hebben (zie informatiebron 4). 
 

2p 9 Bereken het totale aantal verwachte bezoeken van zzp’ers bij KoKo 
Rotterdam per week in 2019. 
 
De totale omzet in 2019 van KoKo Rotterdam bestaat uit de omzet uit het 
bezoekerstarief van zzp’ers en de omzet uit de verkoop van producten 
aan reguliere bezoekers en zzp’ers. 
 

2p 10 Bereken de verwachte omzet van KoKo Rotterdam uit het bezoekerstarief 
van zzp’ers in 2019. Vul dit bedrag vervolgens in op de uitwerkbijlage 
behorende bij de vragen 7, 10, 11 en 12. 
 

2p 11 Bereken de verwachte omzet van KoKo Rotterdam door de verkopen van 
producten aan zzp’ers in 2019. Vul dit bedrag vervolgens in op de 
uitwerkbijlage behorende bij de vragen 7, 10, 11 en 12. 
 

1p 12 Bereken de totale omzet van KoKo Rotterdam in 2019. Vul hiertoe de 
uitwerkbijlage behorende bij de vragen 7, 10, 11 en 12 verder in. 
 
Voor de verbouwing en inrichting van het pand is een investeringsbedrag 
nodig. Over de financiering hiervan hebben KoKo Nederland en Manuel 
een afspraak gemaakt (zie informatiebron 5). 
 

2p 13 Bereken de extra kosten voor KoKo Rotterdam over 2019 als gevolg van 
de investering en financiering.  
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Conclusie 
 
De inkoopwaarde van de verkochte producten door KoKo Rotterdam in 
2019 is 40% van de omzet van producten bij KoKo Rotterdam. 
 

4p 14 Voldoet het plan aan de eis van Manuel met betrekking tot de gewenste 
nettowinst in procenten van de omzet? Motiveer het antwoord met behulp 
van een berekening. Vul hiertoe de uitwerkbijlage behorende bij deze 
vraag volledig in.  
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Opgave 3 

 
In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. 
 

 
 
 
Bas en Arie zijn firmanten in vof Olivia, een groothandelsonderneming in 
olijfolie. De olijfolie wordt per fles van 500 ml in Italië ingekocht en in 
Nederland aan detaillisten verkocht.  
 
Bas en Arie hebben bij de oprichting van hun onderneming gekozen voor 
de rechtsvorm van de vennootschap onder firma in plaats van de 
rechtsvorm van de besloten vennootschap.    
 

2p 15 Geef hiervoor twee redenen.  
 
Bas en Arie hebben over de verdeling van het bedrijfsresultaat van Olivia 
de volgende afspraken gemaakt: 
 
a Uitgangspunt is dat Bas twee vijfde deel ontvangt van het 

gerealiseerde verkoopresultaat van Olivia.  
b Bas is de inkoper en verantwoordelijk voor de inkoopprijs en 

inkoopkosten van Olivia. Het gerealiseerde resultaat op inkopen van 
Olivia wordt opgeteld bij, of in mindering gebracht op, het bedrag dat 
Bas ontvangt van het gerealiseerde verkoopresultaat. 

 
Over april 2019 is de opbouw van de kostprijs van een fles olijfolie 
gegeven:  
 

inkoopprijs  € 1,70 

opslag inkoopkosten € 0,34 

opslag overheadkosten € 1,00 

kostprijs € 3,04 
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Uit de nacalculatie van april 2019 blijkt: 
 inkoop en verkoop: 10.000 flessen 
 verkoopprijs: € 4,50 
 totale overheadkosten: € 8.200 
 totale inkoopkosten: € 3.480 
 nadelig totaalresultaat op de inkoopprijs: € 1.270 
 

2p 16 Bereken het totale gerealiseerde verkoopresultaat over april 2019. Geef 
aan of er sprake is van een voordelig/+/positief of van een nadelig/-/ 
negatief resultaat. 
 

3p 17 Bereken het totale gerealiseerde resultaat op inkopen over april 2019. 
Geef aan of er sprake is van een voordelig/+/positief of van een  
nadelig/-/negatief resultaat. 
 

2p 18 Bereken het bedrag dat Bas ontvangt uit de verdeling van het 
bedrijfsresultaat over april 2019. 
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Opgave 4 

 
Handelsonderneming Van Dam bv handelt in keukenartikelen. 
 

balans van Van Dam bv op 1 januari 2019 (getallen x € 1) 

debet  credit

Vaste activa 45.000 Eigen vermogen 150.000

 
Voorraden 130.000

Langlopend vreemd 
vermogen 88.560

Debiteuren 46.464 Crediteuren   77.440

Te vorderen btw   23.000 Te betalen btw   34.000

Liquide middelen  105.536              

 350.000  350.000

 
Van de inkopen en verkopen is gegeven: 
 

 inkopen in euro’s 
(exclusief 21% btw) 

verkopen in euro’s 
(exclusief 21% btw) 

november 2018 35.000 50.000 

december 2018 45.000 64.000 

januari 2019 40.000 63.000 

februari 2019   51.000 76.000 

maart 2019 50.000 71.000 

 
Overige informatie over Van Dam: 
 Van de inkopen is 80% op rekening met een krediettermijn van  

2 maanden. Het restant wordt contant betaald. 
 Van de verkopen is 60% op rekening met een krediettermijn van  

1 maand. Het restant wordt contant ontvangen. 
 Alle in- en verkopen in een maand worden in dezelfde maand 

ontvangen en afgeleverd. 
 

4p 19 Bereken het totale bedrag dat Van Dam in het eerste kwartaal van 2019 
van zijn afnemers ontvangt. 
 
De brutowinstopslag is 50% van de inkoopwaarde van de omzet. 
 

2p 20 Bereken de inkoopwaarde van de omzet over het eerste kwartaal van 
2019. 
 

2p 21 Bereken de omvang van de balanspost Voorraden op 1 april 2019. 
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Opgave 5 

 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 en 7. 
 
In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. 
 
Thierry van Beek is eigenaar van een investeringsmaatschappij die 
investeert in bedrijven in de transportsector. Thierry neemt bedrijven over 
en maakt deze, door zijn kennis en kunde, winstgevender dan dat ze 
waren.  
 
Thierry heeft interesse om transportbedrijf De Wit Transport bv over te 
nemen. Gerrit de Wit, de enige directeur-aandeelhouder van De Wit 
Transport, is van plan met pensioen te gaan en staat positief tegenover 
het overnameplan van Thierry.    
 
Thierry voert een kengetallenanalyse uit met betrekking tot de financiële 
gegevens over 2018 van De Wit Transport. Hierbij worden de balansen 
van 2018 en resultatenrekening over 2018 van De Wit Transport gebruikt 
(zie informatiebron 6). Thierry vergelijkt ook de kengetallen bij De Wit 
Transport met de branchegemiddelden (zie informatiebron 7). 
Thierry besluit tot een overname indien tenminste vier van de vijf in 
informatiebron 7 genoemde kengetallen bij De Wit Transport positief 
afwijken van de branchegemiddelden. 
 

2p 22 Bereken voor De Wit Transport de current ratio per 31 december 2018 
(zie formuleblad).  
 

2p 23 Noem twee bezwaren van de beoordeling van de liquiditeitspositie van  
De Wit Transport aan de hand van de current ratio. 
 

2p 24 Bereken voor De Wit Transport de solvabiliteit per 31 december 2018  
(zie formuleblad).  
 

1p 25 Leg uit dat het, door een slechte solvabiliteit van een onderneming, 
lastiger kan worden om nieuw vreemd vermogen aan te trekken. 
 

3p 26 Bereken voor De Wit Transport de rentabiliteit van het totale vermogen 
over 2018 (zie formuleblad).  
 

3p 27 Zal Thierry besluiten tot overname van De Wit? Motiveer het antwoord. 
Vul hiertoe de uitwerkbijlage behorende bij deze vraag volledig in.  
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Opgave 6 

 
Het verenigingsjaar van sportvereniging NOAD loopt van 1 september tot 
en met 31 augustus. NOAD past in haar administratie de maandelijkse 
permanentie toe. 
 
NOAD heeft als inkomstenbron onder andere de opbrengsten uit de 
verhuur van reclameborden die langs het hoofdveld staan. Er is plaats 
voor 120 reclameborden. 
Met ingang van 1 september 2016 zijn alle reclameborden verhuurd voor 
€ 90 per reclamebord per verenigingsjaar. 
Elk verenigingsjaar steeg de verhuurprijs per reclamebord met € 2,50. 
 

2p 28 Bereken het bedrag van de huuropbrengsten van reclameborden over het 
verenigingsjaar 2017-2018. 
 
In juni 2018 is NOAD gepromoveerd naar de hoofdklasse. Daardoor zijn 
de tarieven en voorwaarden voor de verhuur van de reclameborden 
aangepast. 
Voor het verenigingsjaar 2018-2019 is de verhuurprijs van de 
reclameborden vastgesteld op € 130 per reclamebord per verenigingsjaar. 
De huurders van de reclameborden betalen de verschuldigde huur vooraf 
in twee gelijke bedragen per halfjaar op 1 september en op 1 maart. 
 

2p 29 Bereken het bedrag dat per 1 januari 2019 op de post Vooruitontvangen 
huur met betrekking tot de verhuur van reclameborden op de balans van 
NOAD is opgenomen. 
 
De post Vooruitontvangen huur behoort tot het vreemd vermogen van 
NOAD. 
 

1p 30 Leg uit dat de post Vooruitontvangen huur tot het vreemd vermogen van 
NOAD behoort. 
 

einde  
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Formuleblad 

 
Voor beantwoording van de vragen 22, 24 en 26 zijn de volgende 
formules beschikbaar. 
 

 22 current ratio = 
vlottende activa

kort vreemd vermogen
 

 

 24 solvabiliteit = 
eigen vermogen

vreemd vermogen
 x 100% 

 
 26 rentabiliteit van het totale vermogen = 

resultaat voor vennootschapsbelasting + interestkosten

het gemiddelde totale vermogen
 x 100% 
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Informatiebron 1 

 
KoKo Nederland 
 
Een franchise is een samenwerkingsverband tussen een ondernemer (de 
franchisenemer) en de eigenaar van een handelsnaam (de 
franchisegever), waarbij de franchisegever de franchisenemer het recht 
geeft om tegen betaling een onderneming met die handelsnaam te 
exploiteren. 
Veel supermarkten, fastfoodketens, drogisterijen en koffieketens maken 
hiervan gebruik. 
 
De franchisenemer is een zelfstandige ondernemer en is dus niet in 
loondienst bij de franchisegever. 
 
Manuel is een franchisenemer van de KoKo-keten (KoKo Nederland) en 
exploiteert KoKo Rotterdam. 
 

 
 
In het franchisecontract dat Manuel met KoKo Nederland heeft afgesloten, 
staat onder andere de afspraak dat Manuel alle te verkopen producten bij 
KoKo Nederland inkoopt. Ook zal hij zijn winkel volgens een vaste huisstijl 
inrichten en zal hij de administratie laten uitvoeren door KoKo Nederland. 
 
Manuel betaalt aan KoKo Nederland een franchisevergoeding.  
Dit tarief bestaat uit een vergoeding voor: 
 beeld- en naamrecht van KoKo-producten 
 ondersteunende activiteiten voor alle KoKo-franchisenemers en 
 een bijdrage aan de winst van KoKo Nederland. 
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Informatiebron 2 

 
Prijs- en afzetgegevens gemiddeld per week van KoKo Rotterdam 
over 2018  
 
Geopend: 
 
Koko Rotterdam is 50 weken per jaar geopend.  

Verkoop: 
 

producten verkocht aantal 
per week (in stuks) 

verkoopprijs per 
stuk (in euro) 

koffie 1.400 2,60 

espresso    500 2,39 

cappuccino 1.650 3,50 

thee    900 2,50 

frisdrank    610 3,00 

brownie en koek     490 4,00 

totaal 5.550  

gewogen gemiddelde  3,00 

 
De bezoekers van KoKo Rotterdam zijn onder te verdelen in ‘reguliere 
bezoekers’ en ‘zzp’ers’ (zelfstandigen zonder personeel). 
Van bovenstaande totale afzetgegevens betrof een gedeelte de afzet aan 
zzp’ers: 
 Gemiddeld kocht een zzp’er per bezoek 2 producten tegen de 

gewogen gemiddelde verkoopprijs van € 3,00. 
 Van alle gekochte producten per week werden er gemiddeld in totaal 

740 door zzp’ers gekocht. 
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Informatiebron 3 

 
Manuels plan ten behoeve van een stijging van de nettowinst in 
procenten van de omzet over 2019 ten opzichte van 2018 
 
De bezoekers van KoKo Rotterdam zijn dus onder te verdelen in ‘reguliere 
bezoekers’ en ‘zzp’ers’. Deze zzp’ers werken niet vanuit een kantoor 
maar werken thuis of in een koffiezaak zoals KoKo Rotterdam. Deze 
zzp’ers zijn veel langer in de koffiezaak aanwezig dan reguliere 
bezoekers, omdat zij achter hun laptop aan het werk zijn. Daarbij kopen 
zij, in verhouding tot de tijd dat ze bij KoKo Rotterdam aanwezig zijn, 
weinig producten.  
 
Het idee van Manuel is om de zaak in twee gedeeltes te splitsen:  
 een algemeen gedeelte waar iedereen koffie kan kopen en kan zitten; 
 een apart gedeelte waar zzp’ers kunnen zitten, werken en netwerken. 

Ook kunnen ze in deze aparte ruimte producten kopen en nuttigen 
tegen een gereduceerde prijs. 

 
Deze twee gedeeltes zijn van elkaar gescheiden door een glazen wand. 
 
De zzp’ers betalen een bezoekerstarief van € 1 per half uur voor de tijd 
die ze in het aparte zzp-gedeelte aanwezig zijn. Hiertoe krijgen ze bij het 
binnengaan van het zzp-gedeelte een ticket, dat ze bij het verlaten van de 
ruimte in een betaalautomaat moeten doen. Na de betaling van het ticket 
kunnen ze het zzp-gedeelte verlaten. 
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Informatiebron 4 

 
Koop- en bezoekgedrag van zzp’ers bij KoKo Rotterdam, in 2019 (na 
het plan)  
 

 verwacht in 2019  

bezoekgedrag  

aantal bezoeken van de zzp’ers per 
week 

60% meer ten opzichte van 2018 

tijd die een zzp’er per bezoek aan 
KoKo Rotterdam aanwezig is 

50% van de zzp’ers is per bezoek 
gemiddeld 2,5 uur aanwezig. 
Bij 25% was dat gemiddeld 3,5 uur 
en bij de andere 25% was dat 
gemiddeld 4,5 uur. 

bezoekerstarief € 1 per half uur 

koopgedrag  

aantal gekochte producten Een zzp’er gaat per bezoek 
gemiddeld 2,5 product kopen.  

gewogen gemiddelde verkoopprijs 
per product  

€ 2,40 (gereduceerde prijs)  
 

 
Verder is het volgende gegeven: 
 Een zzp’er bezoekt KoKo Rotterdam maximaal één keer per dag. Dit 

geldt zowel in 2018 als in 2019. 
 De afzet en omzet van de reguliere bezoekers blijven door het plan 

van Manuel in 2019 onveranderd ten opzichte van 2018. 
 In 2019 is KoKo Rotterdam onveranderd 50 weken geopend. 
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Informatiebron 5 

 
Investering per 1 januari 2019  
 
glazen tussenwand   €   50.000 
extra ingang zzp-gedeelte  €   25.000 
betalingssysteem     €   30.000 
meubilair en overig   €   15.000 + 
totaal:        € 120.000 
 
Alle investeringen worden in 5 jaar lineair afgeschreven tot 25% van de 
aanschafwaarde. 
 
Financiering per 1 januari 2019 
 
Met KoKo Nederland is overeengekomen dat Manuel de helft van het 
investeringsbedrag financiert door extra eigen vermogen in te brengen. 
De rest wordt van KoKo Nederland geleend, tegen een interest van 2% 
per jaar. Het betreft een lening met lineaire aflossingen. De interest en 
aflossing worden steeds op 31 december van elk jaar aan KoKo 
Nederland betaald. 
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Informatiebron 6 

 
Balans en resultatenrekening De Wit Transport bv 
 

 
Opmerking 
De mutaties in de balansposten vonden halverwege het jaar plaats. 
 

 
 
 

debet Balans De Wit Transport bv 2018 (getallen x € 1.000) credit

 31 
december 

2018 

1 
januari 

2018

 31 
december 

2018 

1 
januari 

2018

Pand 480 500 Aandelenkapitaal 300 300

Vrachtwagens 684 546 Algemene reserve 102  98

 
Inventaris 

 
  56 

 
50

Langlopende 
voorzieningen 

 
108 102

Deelnemingen   40   40 Hypothecaire lening 320 350

Debiteuren 316 354 Obligatielening 620 600

Effecten   60   66 Crediteuren 11 20

Vooruitbetaalde 
bedragen 

  
 30   30

 
Te betalen btw 

 
   6    4

Te vorderen 
btw 

 
  34   30

 
Bankkrediet 

 
183 142

  
                   

Resultaat 2018 voor 
vennootschapsbelasting

 
  50    0

   1.700  1.616 1.700 1.616

Resultatenrekening De Wit Transport bv 2018 (gedeeltelijk ingevuld;  
getallen x € 1.000)

Omzet  1.500

Transportkosten   850

Loonkosten   300

Verkoopkosten    50

Afschrijvingskosten   120

Interestkosten …

Overige constante kosten   …

Resultaat voor vennootschapsbelasting   50
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Informatiebron 7 

 
Kengetallen van de branche en van De Wit Transport bv 
 

 
 
 
 

kengetal op of over: branche-
gemiddelden 

De Wit 
Transport 

liquiditeit: current ratio 31 december 2018 1,8 …….. 

solvabiliteit:  
eigen vermogen

vreemd vermogen
 x 100% 

 
31 december 2018 

 
30,0% 

 
……. 

rentabiliteit eigen vermogen 2018 13,2% 11,8% 

interest vreemd vermogen 2018 3,8% 4,0% 

rentabiliteit van het totale 
vermogen 

 
2018 7,1% …….. 

einde  
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management & organisatie HAVO 2019-1 

 

uitwerkbijlage 

 
 
 

 4  

jaar lening op  
1 januari 

interest- 
uitgaven 

aflossing belasting-
voordeel als 
gevolg van 
hypotheek-
renteaftrek 

netto- 
hypotheek- 
uitgaven 

2020  1) 1)

2021   

 
 
berekeningen: 
 

 2020 2021 

lening op 1 januari   

interestuitgaven  
 
 
 

 

aflossing  
 
 
 

 

belastingvoordeel als 
gevolg van 
hypotheekrenteaftrek 

                                           1) 
                                 

 
 
 
 

netto- 
hypotheekuitgaven 

  
 
 
 

 

 
 

Naam kandidaat __________________________  Kandidaatnummer ____________

noot 1  Deze cellen hoeven niet te worden ingevuld. 
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7, 10, 11 en 12  
 

 omzet (getallen x € 1) Koko Rotterdam 

omzet producten 2018 2019

 reguliere bezoekers ….……… (vr 7)         ….…… 

 zzp’ers ….……… (vr 7) ..……… (vr 11)

totaal             832.500         …..…… 

 

omzet bezoekerstarief 
zzp’ers ……… (vr 10)

totaal          ……… (vr 12)

 
 

 8    

resultatenrekening KoKo Rotterdam 2018 (gedeeltelijk ingevuld; 
getallen x € 1) 

omzet   832.500

inkoopwaarde van de omzet 333.100  

basisvergoeding van het 
franchisecontract 

100.000  

(eventueel) extra vergoeding van het 
franchisecontract ………..

 

overige bedrijfskosten 332.800  

totale kosten ………….…..

  

nettowinst  ………….…..

 

nettowinst in procenten van de 
omzet: 

 
…………………….. 

… 
 
berekeningen: 
 

nettowinst  

nettowinst in procenten van 
de omzet 
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 14  

resultatenbegroting KoKo Rotterdam over 2019 
(getallen x € 1)

omzet (vraag 12)      ….……..….………

inkoopwaarde van de 
verkochte producten ………..…………

basisvergoeding van het 
franchisecontract 100.000

(eventueel) extra 
vergoeding van het 
franchisecontract …….…………….

kosten inrichting en 
verbouwing ……….………….

overige bedrijfskosten 332.800

totale kosten ……………………..

 

nettowinst ……………………..

 

Conclusie: 
nettowinst in procenten van de omzet: ……... % 
dus het plan voldoet wel/niet (doorhalen wat niet van toepassing is) 
want …………………………………….. 
 

 
berekeningen: 
 

inkoopwaarde van de 
verkochte producten 

 

(eventueel) extra vergoeding 
van het franchisecontract 

 
 

nettowinst in procenten van 
de omzet 
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 27  

kengetal beter of slechter dan 
branchegemiddelde 

liquiditeit: current ratio  

solvabiliteit:  
eigen vermogen

vreemd vermogen
 x 100% 

 

rentabiliteit eigen vermogen  

interest vreemd vermogen  

rentabiliteit van het totale vermogen  

 
Conclusie: 

 
  Thierry zal De Wit Transport wel / niet (doorhalen wat niet van toepassing 

is) overnemen, want 
 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Examen HAVO 

2019 
 
 
 

 management & organisatie 
 

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 28 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 64 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening gevraagd wordt, worden aan 
het antwoord meestal geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg of 
berekening ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee 
redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 2
woensdag 19 juni
13.30 - 16.30 uur
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Opgave 1 

 
Mundo nv is een Nederlandse multinational op het gebied van financiële 
dienstverlening. Gegevens over 2018: 
 
 de winst voor vennootschapsbelasting: € 5.000.000 
 de toevoeging aan de reserves: 30% van de winst na 

vennootschapsbelasting 
 het restant van de winst: beschikbaar voor dividend 
 
Het tarief van de vennootschapsbelasting is in 2018: 
 

over het gedeelte van de winst  tarief vennootschapsbelasting 

tot en met € 200.000 20% 

het meerdere boven € 200.000 25% 

 
1p 1 Welk orgaan stelt de winstverdeling bij een nv vast? 

 
2p 2 Bereken het bedrag dat Mundo over 2018 beschikbaar stelt aan dividend. 

 
Mundo stelt een gedeelte van het dividend beschikbaar in de vorm van 
stockdividend. 
 

2p 3 Noem twee financiële argumenten voor een nv om stockdividend 
beschikbaar te stellen in plaats van cashdividend. 
 
Aanvullende gegevens ten behoeve van de winstverdeling 2018: 
 

stockdividend 35% van het beschikbaar 
gestelde dividend 

geplaatst aandelenkapitaal van Mundo (vóór 
uitkering van stockdividend over 2018) 

 
€ 100.000.000 

nominale waarde van een aandeel Mundo € 100 

tarief dividendbelasting   15% 

 
Aandeelhouder Tjeerd heeft op het moment van de uitkering van de 
winstverdeling van Mundo 1.200 aandelen Mundo in bezit. 
 

3p 4 Bereken hoeveel cashdividend Tjeerd van Mundo zou moeten ontvangen 
op zijn bankrekening op grond van de winstverdeling over 2018. 
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Opgave 2 

 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 3. 
 

 
 
Enkele jaren geleden besloot de directie van slagerij Van Kampen om in 
plaats van vlees voortaan vleesvervangende producten te verkopen die 
gemaakt zijn van groenten en peulvruchten. De slagerij kreeg de naam 
Vega-Slager bv. Bij de overgang van de bedrijfsactiviteiten werden de 
eigendomsverhoudingen aangepast. De directie koos ervoor om niet 
langer 100% van de geplaatste aandelen van de bv in bezit te hebben, 
maar ook het personeel en leveranciers mede-eigenaar te maken (zie 
informatiebron 1).  
 
Het feit dat leveranciers mede-eigenaar zijn, heeft mogelijke voordelen 
voor Vega-Slager. 
 

2p 5 Noem twee mogelijke voordelen voor Vega-Slager wanneer de 
leveranciers aandelen van Vega-Slager in bezit hebben. 
 
Het financieringsplan van Vega-Slager 
 
De ambitie van de directie van Vega-Slager is om per 1 januari 2019 te 
groeien, waarvoor investeringen nodig zijn. Voor de investeringen gaat de 
directie op zoek naar financiering. Hiertoe wordt een financieringsplan 
opgesteld. Indien de aandeelhouders dit financieringsplan unaniem 
goedkeuren, zal het plan worden uitgevoerd.  
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De directie onderzoekt de volgende financieringsmogelijkheden, 
gerangschikt naar voorkeur van de directie (zie informatiebron 2). 
 

voorkeur financieringsmogelijkheid 

1e winstreservering  

2e emissie van aandelen 

3e emissie van obligaties 

 
Eerst is er winstreservering. Indien deze te weinig oplevert, dan is er een 
emissie van aandelen. Het vervolgens eventueel nog ontbrekende bedrag 
wordt via een emissie van obligaties verkregen. 
 

2p 6 Geef twee redenen waarom de directie van Vega-Slager een voorkeur 
heeft voor winstreservering boven een emissie van aandelen.  
 
Aandelenemissie 
 
De huidige aandeelhouders (directie, personeel, leveranciers) willen geen 
nieuwe aandelen kopen. 
De stichting No-meat is bereid gevonden om onder de gestelde 
voorwaarden deel te nemen in het aandelenkapitaal van Vega-Slager. 
 

3p 7 Toon met een berekening aan dat onder de gestelde voorwaarden 
120.000 aandelen geplaatst kunnen worden bij stichting No-meat.  
 
Emissie van obligaties 
 
Wat na winstreservering en aandelenemissie nog aan financiering voor de 
investering ontbreekt, wordt door het aangaan van een obligatielening 
verkregen.  
 

2p 8 Bereken de benodigde omvang van de obligatielening.  
 
Het aangaan van de obligatielening lukt. 
 

1p 9 Bereken de interest die Vega-Slager in 2019 moet betalen aan de 
obligatiehouders. 
 
Doordat het aangaan van de obligatielening lukt, is de uitvoering van het 
financieringsplan mogelijk. Het financieringsplan wordt nu voorgelegd aan 
de aandeelhouders. 
 
Een vertegenwoordiger van de leveranciers, aandeelhouder Jansen uit 
Uithoorn, maakt een kanttekening. Hij stelt dat de solvabiliteit van  
Vega-Slager door de uitvoering van het financieringsplan niet te sterk mag 
verslechteren in verband met de continuïteit van Vega-Slager. 
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2p 10 Geef een reden dat de continuïteit van Vega-Slager in gevaar kan komen 
door een verslechtering van de solvabiliteit door het uitvoeren van het 
financieringsplan. Licht het antwoord toe. 
 
Op 31 december 2018 was de solvabiliteit van Vega-Slager 55,1% eigen 
vermogen in procenten van het vreemd vermogen (zie informatiebron 3). 
De directie krijgt de goedkeuring voor het financieringsplan van de 
aandeelhouders indien deze solvabiliteit op 1 januari 2019, direct na 
uitvoering van het financieringsplan, niet lager dan 40% is. 
 

5p 11 Toon met een berekening aan of de aandeelhouders goedkeuring geven 
aan het financieringsplan. Ga er hierbij van uit dat de investeringen en 
financiering plaatsvinden op 1 januari 2019. Vul hiertoe de uitwerkbijlage 
behorende bij deze vraag in. 

Pagina: 32Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 HA-0251-a-19-2-o 6 / 13 lees verder ►►►

Opgave 3 

 
In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. 
 
Op 1 november 2018 hebben enkele scholieren hun webwinkel Tapir 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Tapir is een 
handelsonderneming in goedkope kleden.  
  

 
 
De kleden worden geïmporteerd en verkocht in Nederland. De 
inkoopbestellingen worden binnen 1 week ontvangen en de 
verkoopbestellingen worden binnen 1 week afgeleverd. 
 
Met betrekking tot de inkopen en verkopen door Tapir is gegeven: 
 

 prijzen en verzendingen betalingsvoorwaarden 

inkoop  vaste inkoopprijs  € 7,50  
inclusief verzending naar 
Nederland  

 in november en 
december 2018 contante 
betaling 

 vanaf 1 januari 2019 op 
rekening met een 
krediettermijn van  
1 maand 

verkoop  vaste verkoopprijs € 20  
 De verzendkosten van  

Tapir naar de klant zijn  
€ 5,50 en worden door Tapir 
betaald.  

 contante betaling  
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2p 12 Van welke vorm van krediet is bij Tapir sprake bij de inkopen vanaf  
1 januari 2019? Motiveer het antwoord.  
 
a ontvangen afnemerskrediet 
b verstrekt afnemerskrediet 
c ontvangen leverancierskrediet 
d verstrekt leverancierskrediet 
 
Tapir heeft voor de financiering van de eerste inkoop van de kleden een 
onderhandse lening afgesloten. 
 

leenbedrag ingangsdatum 
lening 

aflossing interest  

€ 1.800 1 november 2018 in 1 keer na  
18 maanden 

1% per maand en 
wordt maandelijks 
achteraf betaald 

 
De interestbetaling kan op verzoek van Tapir worden uitgesteld. Bij uitstel 
wordt de niet betaalde interest opgeteld bij de resterende schuld. 
Tapir heeft als gevolg van opstartproblemen in de maanden november 
2018, december 2018 en januari 2019 geen interest betaald. 
 

2p 13 Bereken de interestkosten van Tapir over februari 2019.  
 
Tapir wil berekenen hoeveel kleden in februari 2019 minimaal verkocht 
moeten worden om alle kosten te dekken. 
 

2p 14 Bereken de dekkingsbijdrage per kleed.  
 
De overige constante kosten van Tapir over februari 2019 zijn € 180. 
 

3p 15 Bereken met behulp van de dekkingsbijdrage per kleed hoeveel kleden in 
februari 2019 minimaal door Tapir verkocht moeten worden om alle 
kosten te dekken. 
 
In februari 2019 zijn door Tapir 50 kleden besteld en ontvangen en  
70 kleden verkocht en afgeleverd. 
 

2p 16 Bereken het totale resultaat van Tapir over februari 2019. Geef aan of er 
sprake is van een voordelig/+/positief of van een nadelig/-/negatief 
resultaat. 
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Opgave 4 

 
Telefoonhoesjes.nl is een webwinkel die telefoonhoesjes en andere 
telefoonaccessoires verkoopt. 
 

 
 
De telefoonhoesjes worden in China ingekocht.  
 
Voorcalculatie over 2018 
 
 inkoopprijs: € 4 exclusief btw per hoesje 
 inkoopkosten: 10% van de inkoopprijs exclusief btw 
 overheadkosten: 25% van de vaste verrekenprijs 
 nettowinstmarge: 60% van de verkoopprijs exclusief btw 
 btw-tarief: 21%  
 De verwachte afzet is 4.500 hoesjes. 
 

4p 17 Bereken de voorcalculatorische verkoopprijs inclusief btw van een 
telefoonhoesje in 2018. 
 
Nacalculatie over 2018 
 
 totale inkoopkosten: € 2.200 
 bedrijfsresultaat: € 40.270 voordelig 
 totale inkopen en afzet: 5.100 hoesjes 
 De inkoopprijs en verkoopprijs zijn niet veranderd ten opzichte van de 

voorcalculatie. 
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2p 18 Bereken het gerealiseerde verkoopresultaat over 2018. Geef aan of er 
sprake is van een voordelig/+/positief of van een nadelig/-/negatief 
resultaat. 
 

2p 19 Bereken het gerealiseerd resultaat op inkopen over 2018. Geef aan of er 
sprake is van een voordelig/+/positief of van een nadelig/-/negatief 
resultaat. 
 

2p 20 Bereken het gerealiseerde resultaat op de overheadkosten over 2018. 
Geef aan of er sprake is van een voordelig/+/positief of van een  
nadelig/-/negatief resultaat. 
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Opgave 5 

 
Bij deze opgave hoort informatiebron 4. 
 
In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. 
 

 
 
 
Hicran is studente Bedrijfseconomie. Naast haar studie is zij vanaf 1 
januari 2019 eigenaresse van Magic Lights, een handelsonderneming in 
dimbare ledlampen. 
 
Hicran heeft voorlopig gekozen voor de eenmanszaak als 
ondernemingsvorm voor Magic Lights. Zij kan deze in de toekomst 
omzetten in een besloten vennootschap. Een eenmanszaak heeft geen 
rechtspersoonlijkheid. 
 

1p 21 Noem een andere ondernemingsvorm zonder rechtspersoonlijkheid.  
 
Een besloten vennootschap heeft wel rechtspersoonlijkheid. 
 

2p 22 Noem een andere reden dan rechtspersoonlijkheid, die voor Hicran 
aanleiding zou kunnen zijn om haar onderneming in de toekomst om te 
zetten van een eenmanszaak in een besloten vennootschap. Licht het 
antwoord toe.  
 

Pagina: 37Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 HA-0251-a-19-2-o 11 / 13 lees verder ►►►

Hicran heeft bij de oprichting van Magic Lights op 1 januari 2019 eigen 
vermogen ingebracht, bestaande voor twee derde deel uit liquide 
middelen ten bedrage van € 400 en voor één derde deel uit een voorraad 
dimbare ledlampen. Deze voorraad heeft zij in december 2018 al 
ingekocht en ontvangen voor € 4 per stuk. Deze dimbare ledlampen heeft 
ze opgeslagen in haar studentenkamer. 
 

2p 23 Bereken de beginvoorraad dimbare ledlampen in aantallen per  
1 januari 2019.  
 
Omdat Hicran niet meer dan 50 lampen in haar studentenkamer wil 
opslaan, overweegt ze om met ingang van week 5 in 2019 bij Extrabox 
opslagruimte te huren.  
De huur is € 75 per maand. Hicran moet naast de huur van een maand 
ook nog borg van twee maanden huur vooruitbetalen. 
Hicran zal de opslagruimte bij Extrabox gaan huren als Magic Lights aan 
het einde van week 4 in 2019 voldoende liquide middelen heeft om de 
huur en de borg van de opslagruimte vooruit te kunnen betalen. 
 
Aan het begin van week 4 beschikt Magic Lights over een bedrag van  
€ 196 aan liquide middelen. Er vinden in week 4 geen andere betalingen 
plaats dan die te maken hebben met de inkoop of de verkoop van dimbare 
ledlampen (zie informatiebron 4). 
 

4p 24 Bereken de omvang van de liquide middelen aan het einde van week 4.  
Vul hiertoe de uitwerkbijlage behorende bij deze vraag in.   
 

2p 25 Toon aan of Hicran zal besluiten tot het huren van opslagruimte bij 
Extrabox.  
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Opgave 6 

 
In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. 
 
Het telefoonabonnement van Evi loopt binnenkort af. Ze wil dan een 
nieuw abonnement en een nieuwe mobiele telefoon aanschaffen. Ze heeft 
op basis van de internetgegevens van twee telecomaanbieders en een 
online-warenhuis het onderstaande overzicht samengesteld.  
Bij de telecomaanbieder is er sprake van een combinatie van de aanschaf 
van een toestel en een verplicht belabonnement. Bij het online-warenhuis 
kan alleen het toestel gekocht worden en moet elders een belabonnement 
afgesloten worden.  
Omdat de kosten van een belabonnement bij elke aanbieder gelijk zijn, 
maakt Evi een keuze op basis van de kosten van alleen de nieuwe 
telefoon. Er zijn drie aanbieders: 
 

aanbieders: telecom-
aanbieder a 

telecom-
aanbieder b 

online-
warenhuis 

 toestel-
abonnement 

a 

toestel-
abonnement 

b 

geen toestel-
abonnement 

bij directe betaling:    

prijs telefoon € 1.056 € 1.056 € 1.080 

in geval van gespreid 
betalen van de 
telefoon: 

   

eenmalige aanbetaling 
voor de telefoon 

 
€ 120 

 
€ 816 

 
€ 0 

maandtermijnbedrag 
voor de telefoon 

 
€ 39 

 
€ 10 

 
€ 52  

looptijd in maanden 24 24 24 

 
2p 26 Bereken de totale kredietkosten over de gehele looptijd bij gespreid 

betalen indien Evi de telefoon bij het online-warenhuis zou kopen. 
 
Sinds 1 mei 2017 zijn de telecomaanbieders en online-warenhuizen 
verplicht om bij een krediet van € 250 voor een telefoon: 
 een kredietcheck te doen;  
 het krediet te laten registreren bij het BKR (Bureau Krediet 

Registratie). 
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Bij de kredietcheck wordt informatie ingewonnen over het maandelijkse 
inkomen en de maandelijkse vaste lasten van de klant/koper. Als een 
krediet bij het BKR wordt aangemeld, kunnen ook andere (toekomstige) 
kredietverstrekkers, zoals een bank, zien of er al sprake is van een ander 
krediet.  
 
Evi wil niet dat haar aankoop van de telefoon wordt geregistreerd bij het 
BKR. De registratie kan in de toekomst nadelig voor haar zijn indien zij 
een woning wil kopen. 
 

2p 27 Geef een reden dat een registratie bij het BKR in de toekomst nadelig kan 
zijn indien Evi een woning wil kopen. Motiveer het antwoord. 
 

3p 28 Bij welke aanbieder zal Evi de telefoon aanschaffen indien zij geen 
registratie bij het BKR wil en voor gespreid betalen kiest? Motiveer het 
antwoord met behulp van een berekening bij elk van de drie aanbieders. 
 
 
 
 
 

einde  
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Informatiebron 1 

 
Wie is Vega-Slager? 
 
Vega-Slager is de eerste slager die vleesvervangende producten levert, 
op basis van groenten en peulvruchten (vegetarische producten). Het 
grote ideaal is om vleesliefhebbers te laten beleven dat ze helemaal niets 
hoeven te missen als ze één of meerdere dagen per week geen vlees 
eten. Vega-Slager heeft een bedrijfspand in Den Haag en levert de 
vegetarische producten aan ruim 2.600 verkooppunten zoals 
supermarkten, speciaalzaken en restaurants in 13 verschillende landen.  
 
Van wie is Vega-Slager? 
 
Van het maatschappelijk aandelenkapitaal van € 250.000 is voor een 
bedrag van € 90.000 aan aandelen geplaatst. De nominale waarde per 
aandeel is € 0,50. In 2018 zijn de geplaatste aandelen verdeeld over  
directie (85%), personeel (5%) en leveranciers (10%). 
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Informatiebron 2  

 
De financiering van het investeringsbedrag  
 
Investeringsbedrag 
 
Om verdere groei van de slagerij mogelijk te maken, is uitbreiding van het 
bedrijfspand nodig met 500 m2 en moet ook de inventaris worden 
uitgebreid. Het investeringsbedrag is € 800.000. 
 
Financieringsplan 
 
1. Winstreservering uit de winst van 2018 
 
Van de winst van € 360.000 na vennootschapsbelasting wordt € 208.000 
gereserveerd. Het resterende deel van de winst wordt uitgekeerd.  
 
2. Emissie van aandelen 
 
Allereerst worden de aandelen geplaatst bij No-meat, een stichting die tot 
doel heeft de vleesconsumptie in Nederland te verminderen. Er worden 
aandelen geplaatst bij deze stichting tot die hoeveelheid waarbij de 
directie van Vega-Slager nog een meerderheidsbelang van 51% van het 
nieuwe totale geplaatste aandelenkapitaal bezit. De emissiekoers is 300% 
van de nominale waarde. 
 
3. Emissie van obligaties 
 
Het laatste deel van de financiering moet worden gevonden in een 
openbare emissie van obligaties waarbij beleggers obligaties van € 500 
nominaal per stuk worden aangeboden. De vastgestelde enkelvoudige 
interest op deze obligaties is 4% per jaar. De looptijd is 10 jaar. De 
aflossing vindt plaats aan het eind van de looptijd. 
 
De emissie van aandelen en het aangaan van de obligatielening zullen 
plaatsvinden op 1 januari 2019.  
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Informatiebron 3  

 
De balans van Vega-Slager op 31 december 2018 vóór uitvoering van 
het investerings- en financieringsplan 

 

 
 
 
 

debet                                           (bedragen in €)                                           credit 

Immateriële vaste activa  Eigen vermogen  

Kosten voor onderzoek en 
ontwikkeling 

 
   15.000 

 
Geplaatst aandelenkapitaal 

 
   90.000 

  Algemene reserve    74.000 

  Agioreserve     30.000 

Materiele vaste activa  Winst na vennootschaps-
belasting 2018 

 
 360.000 

Gebouwen en machines  672.000   

Inventaris en 
vervoermiddelen 

 
   87.000 

Vreemd vermogen lang  

  Bankleningen  614.000 

    

Vlottende activa  Vreemd vermogen kort  

Voorraden  431.000 Crediteuren  230.000 

Debiteuren  166.000 Rekening-courantkrediet  161.000 

Overige vorderingen  120.000   

    

Liquide middelen    

Bank      68.000                    

  1.559.000   1.559.000 
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Informatiebron 4 

 
Inkopen en verkopen 
 
Inkopen en verkopen in week 1 tot en met week 4 van 2019 en 
verwachtingen voor week 5  
 

week inkoop / 
verkoop 

aantallen inkoopprijs 
per stuk in € 

waarvan op rekening 
verkocht 

week 1 inkoop 100 3,80  

 verkoop 20  0% 

     

week 2 inkoop  0 3,80  

 verkoop 50  10% 

     

week 3 inkoop 100 3,50  

 verkoop  80  10% 

     

week 4 inkoop 100 3,40  

 verkoop   80  40% 

 
 
De inkopen worden altijd contant afgerekend. 
 
De verkopen zijn deels op rekening en deels contant.  
 Bij verkopen op rekening is de verkoopprijs € 6,30. De krediettermijn is 

2 weken.  
 Bij contante verkopen is de verkoopprijs € 7,20. 
 

einde  
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management & organisatie HAVO 2019-2 

 

uitwerkbijlage 

 
 
 

 11  

(gedeeltelijke) creditzijde balans Vega-Slager (getallen x € 1) 

Eigen vermogen 31 december 
2018 

1 januari 2019 

Geplaatst aandelenkapitaal  90.000 …………… 

Algemene reserve  74.000 …………… 

Agioreserve  30.000 …………… 

Winst na vennootschapsbelasting 
2018 

 
 360.000 

…………… 

   

Vreemd vermogen   1.417.000 

 
 

berekeningen van de veranderingen: 
 

Eigen vermogen    veranderingen 

Geplaatst aandelenkapitaal  

Algemene reserve  

Agioreserve  

Winst na 
vennootschapsbelasting 2018 

 

 

 
Conclusie: de solvabiliteit op 1 januari 2019 na het uitvoeren van het plan 
is  
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

Naam kandidaat __________________________  Kandidaatnummer ____________
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24   

 getallen (in €)  

liquide middelen begin week 4  196 

betaling in week 4 als gevolg van 
inkopen 

 
 

 
…………. 

ontvangsten in week 4 als gevolg van 
verkopen in: 

  

 week 1 0  

 week 2 ………….  

 week 3 ………….  

 week 4 ………….  

  ………… 

liquide middelen eind week 4 …………. …………. 

 
 

 berekening  

liquide middelen begin week 4  

betaling in week 4 als gevolg van 
inkopen 

 

ontvangsten in week 4 als gevolg van 
verkopen in: 

 

 week 1  

 week 2  

 week 3  

 week 4  

liquide middelen eind week 4  

 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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 HA-0251-a-18-1-o  

Examen HAVO 

2018 
 
 
 

 management & organisatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 30 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 62 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening gevraagd wordt, worden aan 
het antwoord meestal geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg of 
berekening ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee 
redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 1
woensdag 23 mei
13.30 - 16.30 uur
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Opgave 1 
 
In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. 
 
Op 1 januari 2015 kocht Aron Flink een bedrijfspand. Hij liet dat 
verbouwen tot een bedrijvencentrum. Hij verhuurt hierin ruimtes aan een 
kapsalon en aan een nagelstudio.  
 

 
 
Gegeven is over 2018: 
 
 Voor de aanschaf en de verbouwing heeft Aron een hypothecaire 

lening afgesloten waarvoor aan het eind van elke maand een vast 
bedrag van € 1.521 aan interest en aflossing wordt betaald.  
Op 1 januari 2018 resteert nog een schuld van € 231.863. De interest 
is 0,3% per maand. 

 De verzekeringspremie van het bedrijfspand is € 3.600 per jaar en 
wordt door Aron op 1 januari 2018 voor het gehele jaar 2018 betaald. 

 De overige kosten zijn € 504,41 per maand in 2018. 
 Aron ontvangt vooruit op de eerste dag van elk kwartaal van 2018 van 

beide huurders gezamenlijk een totaalbedrag aan huur van € 7.500 
voor drie maanden.  

 
Bij het aflossen van een hypothecaire lening zijn verschillende 
aflossingssystemen mogelijk: 
 
 met gelijke bedragen 
 door middel van annuïteiten 
 op het eind van de looptijd in één keer 
 

2p 1 Op basis van welk aflossingssysteem wordt bovenstaande hypothecaire 
lening afgelost? Motiveer het antwoord. 
 

3p 2 Bereken het resultaat van Aron over de maand januari 2018. Vermeld of 
het een voordelig of een nadelig resultaat betreft. 
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Met betrekking tot zowel de huur als de verzekeringspremie staan op de 
balans van Aron per 1 februari 2018 transitorische posten (overlopende 
posten). 
 

4p 3 Welke transitorische posten die hierop betrekking hebben staan op de 
balans van Aron per 1 februari 2018?  
Geef de namen van deze posten, de balanskant (debet of credit) waarop 
deze posten staan en de grootte van deze posten. Vul hiertoe de 
uitwerkbijlage behorende bij deze vraag volledig in.  
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Opgave 2 
 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. 
 
In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. 
 
Jan Groenland is eigenaar van Green Lunch bv. Green Lunch verkoopt 
biologische lunchmaaltijden aan consumenten en bedrijven.  
Omdat de vraag naar biologische maaltijden in het algemeen al jaren 
toeneemt, overweegt Jan zijn activiteiten uit te breiden. Jan overweegt 
per 1 januari 2019 ook biologische avondmaaltijden te maken en te 
verkopen vanuit hetzelfde pand. 
 
Jan kiest bij een eventuele uitbreiding uit twee opties: 
 het onderbrengen van de activiteiten van de avondmaaltijden in de 

huidige bv: Green Lunch bv  
 de activiteiten van de avondmaaltijden onderbrengen in een aparte bv: 

Green Dinner bv (zie informatiebron 1) 
 
Jan kiest voor de tweede optie. Jan beweert dat door de oprichting van 
Green Dinner bv het risico voor Green Lunch bv lager is. 
 

2p 4 Geef een bedrijfseconomische onderbouwing van de bewering van Jan. 
 
Alle volgende vragen van deze opgave gaan alleen over Jans activiteiten 
rondom de avondmaaltijden van Green Dinner bv. 
 
Jan stelt een liquiditeitsbegroting op over 2019. De oprichting van Green 
Dinner zal doorgaan als uit de liquiditeitsbegroting over 2019 blijkt dat 
zowel in het eerste halfjaar als in het tweede halfjaar van 2019 de 
ontvangsten groter zijn dan de uitgaven. 
 
Uit deze eis blijkt dat Jan aanstuurt op liquide middelen en niet op winst. 
Dit doet Jan omdat hij van mening is dat voldoende liquide middelen beter 
zijn voor de continuïteit van de bv dan voldoende winst. 
 

2p 5 Geef een onderbouwing van de mening van Jan. Betrek in de 
onderbouwing zowel de liquide middelen als de winst. 
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Jan zal op 1 januari 2019 twee investeringen moeten doen:  
 een investering in elektrische bezorgscooters voor het bezorgen van 

de avondmaaltijden en  
 een investering in een beginvoorraad ingrediënten voor de 

avondmaaltijden 
 
De avondmaaltijden kunnen iedere 
dag tussen 17.30 uur en 20.30 uur 
worden afgehaald of worden 
bezorgd. 
Een bezorger kan met een 
elektrische bezorgscooter 
gemiddeld drie bestellingen per uur 
bezorgen (= drie ritten per uur). 
Hierbij wordt ervan uitgegaan dat 
de avondmaaltijden gelijkmatig 
tussen 17.30 en 20.30 uur worden 
bezorgd. 
Jan zal in één keer het benodigd aantal elektrische bezorgscooters 
aanschaffen, waarbij hij wil dat er in 2019 op elke dag altijd voldoende 
elektrische bezorgscooters zijn om de verwachte bestellingen te kunnen 
bezorgen.  
 

2p 6 Toon aan met een berekening dat Jan op 1 januari 2019 vier elektrische 
bezorgscooters zal moeten aanschaffen (zie informatiebron 2).  
 

1p 7 Bereken het totale investeringsbedrag voor deze vier scooters per  
1 januari 2019 (zie informatiebron 3). 
 
In kwartaal 1 van 2019 zijn er 160 bestellingen per week. 
 

2p 8 Toon met een berekening aan dat in kwartaal 1 van 2019 het verwachte 
aantal te verkopen avondmaaltijden per week 280 is  
(zie informatiebron 2). 
 

2p 9 Bereken het verwachte investeringsbedrag in de beginvoorraad 
ingrediënten op 1 januari 2019 (zie informatiebron 2 en 3). 
 
De klanten die de avondmaaltijden afnemen, zullen altijd contant betalen. 
 

4p 10 Bereken over het eerste halfjaar van 2019 de verwachte totale 
ontvangsten uit de verkoop en de bezorging van de avondmaaltijden  
(zie informatiebron 2). 
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Naast de verwachte investeringsuitgave aan de beginvoorraad 
ingrediënten op 1 januari 2019 zijn er uitgaven aan inkopen van de 
ingrediënten gedurende de week. Deze inkopen zullen op de dag van 
inkoop worden betaald aan de leveranciers.  
 
Naast de eerder genoemde ontvangsten en uitgaven zijn er nog andere 
gegevens (zie informatiebron 4). 
 

4p 11 Bereken de verwachte saldi liquide middelen aan het eind van elk halfjaar 
van 2019. Vul hiertoe de uitwerkbijlage behorende bij deze vraag volledig 
in. 
 
Conclusie 
 

2p 12 Zal Jan het plan om vanaf 2019 avondmaaltijden te verkopen, uitvoeren 
en Green Dinner bv oprichten? Motiveer het antwoord met behulp van de 
getallen uit de bij vraag 11 ingevulde uitwerkbijlage. 
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Opgave 3 
 
In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. 
 
Chanel heeft op 1 augustus 2018 een spaarrekening met een spaarsaldo 
van € 4.620,88. Ze is niet tevreden over de interestvergoeding en gaat 
daarom onderzoeken welke optie haar het meeste oplevert. Ze heeft de 
keuze uit de volgende vier opties. 
 

optie A een interestvergoeding van 2,4% enkelvoudig per jaar bij 
de ING-bank 

optie B een interestvergoeding van 0,2% enkelvoudig per maand 
bij de Rabobank 

optie C een interestvergoeding van 2,4% samengesteld per jaar bij 
de SNS-bank 

optie D een interestvergoeding van 0,18% samengesteld per 
maand bij de Triodosbank 

 
3p 13 Leg uit, zonder het berekenen van de eindwaarden, dat optie C wat 

betreft de interestopbrengsten over de komende jaren te prefereren is 
boven optie A, B en D. Vul hiertoe de uitwerkbijlage behorende bij deze 
vraag volledig in. 
 
Op 1 augustus 2018 zal Chanel € 4.620,88 op haar nieuwe spaarrekening 
bij de SNS-bank (optie C) storten. De interest wordt bijgeschreven aan het 
eind van elke periode. Op 1 augustus 2021 zal ze € 1.000 opnemen voor 
een groot verjaardagsfeest. 
 

2p 14 Bereken het verwachte spaarsaldo van haar spaarrekening op  
31 juli 2024 na bijschrijving van de interest. 
 
Chanel wil op 1 augustus 2024 een motor kopen. Daarvoor verwacht ze 
op dat moment € 9.500 nodig te hebben.  
 

2p 15 Bereken welk bedrag Chanel op 1 augustus 2018 extra had moeten 
storten op haar spaarrekening zodat het spaarsaldo op 1 augustus 2024 
precies genoeg was om de motor te kunnen kopen. 
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Opgave 4 
 
In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. 

 
Op 1 januari 2019 begint Kees van Oss een eenmanszaak. Kees start een 
online handelsonderneming in Oosterse tapijten.  
Hij brengt € 10.000 aan eigen vermogen in de vorm van liquide middelen 
in. Bij de bank opent hij een zakelijke rekening waarop dit bedrag wordt 
gestort. 
De bank stelt een rekening-courantkrediet beschikbaar van maximaal  
€ 12.000 waarvan Kees gebruik kan maken. 
 
Voor het eerste kwartaal 2019 verwacht Kees het volgende: 
 
 De verwachte inkopen en omzet zijn: 
 

 inkopen waarvan op 
rekening

omzet waarvan op 
rekening

januari € 20.000 €   4.000 € 18.000 € 14.400

februari € 14.000 €   7.000 € 19.000 € 15.200

maart € 14.000 €   7.000 € 20.000 € 16.000

 € 48.000 € 18.000 € 57.000 € 45.600

 
 De krediettermijn debiteuren en de krediettermijn crediteuren zijn  

een maand en hiervan wordt volledig gebruikgemaakt. 
 Bij het inkopen en verkopen worden de goederen direct geleverd. 
 
 Maandelijks wordt € 1.600 voor de bedrijfsvoering betaald.  
 Voor privédoeleinden wordt maandelijks € 2.500 aan liquide middelen 

uit de onderneming onttrokken. 
 

2p 16 Bereken het bedrag aan rekening-courantkrediet dat Kees per  
31 januari 2019 verwacht nodig te hebben. 
 

2p 17 Van welk van de hieronder staande situaties is sprake ten aanzien van  
de leveranciers van Kees van Oss? Motiveer het antwoord. 
 
a Kees van Oss verstrekt leverancierskrediet. 
b Kees van Oss verstrekt afnemerskrediet. 
c Kees van Oss ontvangt leverancierskrediet. 
d Kees van Oss ontvangt afnemerskrediet. 
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Om te voorkomen dat Kees van Oss te grote privéopnames doet, stelt de 
bank bij het ter beschikking stellen van het rekening-courantkrediet een 
voorwaarde. Het eigen vermogen van de handelsonderneming mag aan 
het eind van het eerste kwartaal niet kleiner zijn dan het oorspronkelijk 
ingebrachte eigen vermogen. Anders wordt het beschikbaar gestelde 
rekening-courantkrediet beëindigd. 
 
De brutowinst over het eerste kwartaal van 2019 is € 19.000. 
 

3p 18 Toon met een berekening aan of de bank het rekening-courantkrediet 
beëindigt aan het eind van het eerste kwartaal van 2019.  
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Opgave 5   
 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 5 tot en met 7. 
 
De Gelderse Blinden Stichting zet zich actief in voor hulp aan blinden en 
slechtzienden.  
 
De stichting heeft interne richtlijnen opgesteld ten aanzien van het 
financieel beheer (zie informatiebron 5). 
 

2p 19 Toon met behulp van een berekening aan of de stichting voldoet aan de 
norm van de interne richtlijn 1 (zie informatiebron 5 en 6). 
 
De stichting belegt haar vermogen om met de opbrengsten daaruit het 
goede doel te steunen. Haar beleggingsstrategie is mede gebaseerd op 
de interne richtlijn 3 van de stichting (zie informatiebron 5). Op grond 
hiervan belegt de stichting tot nu toe alleen in obligaties en niet in 
aandelen. 
 

1p 20 Leg uit waarom beleggen in obligaties minder risicovol is dan beleggen in 
aandelen. 
 
Het bezit van de stichting is per 31 december 2017 verdeeld over een 
bankrekening en obligaties (zie informatiebron 6).  
 
De vaste activa zijn te onderscheiden in materiële vaste activa, 
immateriële vaste activa en financiële vaste activa. 
 

1p 21 Tot welke groep vaste activa behoort de balanspost Obligaties bij de 
Gelderse Blinden Stichting? 
 
Volgens de penningmeester heeft de huidige strategie, het uitsluitend 
beleggen in obligaties, in 2017 tot een voldoende totaalrendement geleid.  
 

2p 22 Toon aan met een berekening dat het totaalrendement op obligaties voor 
2017 voldoet aan de interne richtlijn 4 van de stichting (zie informatiebron 
5, 6 en het formuleblad). 
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Heroverweging beleggingsstrategie 
 
Het beleggingsrendement over 2017 voldoet weliswaar aan de interne 
richtlijn 4, echter in een periode van economische groei neemt de kans op 
stijgende aandelenkoersen toe. De penningmeester stelt daarom voor om 
vanaf 1 januari 2018 een deel van het vermogen in aandelen, horende tot 
de AEX-index, te gaan beleggen (zie informatiebron 7). 
 
De stichting was vroeger een vereniging.  
 

1p 23 Leg uit dat het bij een vereniging lastiger kan zijn geweest voor het 
bestuur om voor een alternatieve beleggingsstrategie te besluiten. 
 
Het voorstel van de penningmeester voor een alternatieve 
beleggingsstrategie is het belegd vermogen in obligaties per  
31 december 2017 te verdelen in 
 80% van het vermogen blijft belegd in obligaties; 
 20% van het vermogen wordt in aandelen horende tot de AEX-index 

belegd. 
 
De overige bestuurdersleden gaan hiermee akkoord indien het verwachte 
voordelige koersresultaat in 2018 van de alternatieve beleggingsstrategie 
bij beide scenario’s groter is dan € 20.040. 
 
In informatiebron 7 zijn de verwachte koersontwikkelingen aan de hand 
van twee scenario’s met betrekking tot de economische groei in 2018 
opgenomen. De penningmeester berekent het verwachte koersresultaat 
bij beleggen volgens de alternatieve beleggingsstrategie bij beide 
scenario’s. Hij neemt dus de interestbaten en dividendbaten niet mee in 
zijn analyse.  
 

1p 24 Bereken het bedrag in euro’s dat in aandelen en het bedrag in euro’s dat 
in obligaties belegd gaat worden volgens de alternatieve 
beleggingsstrategie. 
 

1p 25 Bereken het totale verwachte koersresultaat in euro´s van de alternatieve 
beleggingsstrategie in 2018 bij scenario 1. Geef aan of er sprake is van 
een voordelig of van een nadelig resultaat. 
 

1p 26 Bereken het totale verwachte koersresultaat in euro´s van de alternatieve 
beleggingsstrategie in 2018 bij scenario 2. Geef aan of er sprake is van 
een voordelig of van een nadelig resultaat. 
 

1p 27 Gaat het bestuur akkoord met de alternatieve beleggingsstrategie voor 
2018? Motiveer het antwoord.  
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Opgave 6 
 
Van Hoekstra nv zijn de balansen van 2017 (getallen x € 1.000) bekend: 
 

 
Verder is gegeven: 
 De verandering van de balanspost Banklening is veroorzaakt door een 

aflossing op 1 oktober 2017. 
 Alle overige veranderingen van de balansposten hebben gelijkmatig 

verdeeld over het jaar plaatsgevonden. 
 De totale interestkosten over 2017 waren € 14.700. 
 

2p 28 Noem twee verschillen tussen een voorziening en een schuld. 
 

3p 29 Bereken voor Hoekstra de interestkosten in procenten van het vreemd 
vermogen (IVV) over 2017 (zie formuleblad). 
 
De financieel directeur geeft aan dat er bij Hoekstra over 2017 sprake was 
van een positief hefboomeffect. Dit valt aan te tonen met behulp van de 
RTV (Rentabiliteit van het Totaal Vermogen), IVV en/of REV (Rentabiliteit 
van het Eigen Vermogen).  
 

2p 30 Welke bewering ten aanzien van een positief hefboomeffect is juist? 
Motiveer het antwoord zonder een berekening. 
 
a De oorzaak van een positief hefboomeffect is dat RTV < IVV. 
b De oorzaak van een positief hefboomeffect is dat RTV > IVV. 
c Het gevolg van een positief hefboomeffect is dat REV < RTV.  
d Het gevolg van een positief hefboomeffect is dat IVV > REV. 
 
 

debet     credit

 31 december 1 januari 31 december 1 januari
Vaste 
activa 

 
520 500

Geplaatst 
aandelenkapitaal 

 
400 400

  Voorziening 
onderhoud 

 
120 100

Vlottende 
activa 

 
420 390

 
Banklening 

 
300 360

  Rekening-
courantkrediet 

 
40 30

             Winstsaldo  80     0

 940 890  940 890

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

einde  
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Formuleblad  
 
Voor beantwoording van de vragen 22 en 29 zijn de volgende formules 
beschikbaar. 
 

 22 totaalrendement op obligaties =    
 
interestopbrengst en koersresultaat op obligaties in een jaar
gemiddeld geïnvesteerd vermogen in obligaties in dat jaar

 x 100% 

 
 

 29 interestkosten van het vreemd vermogen (IVV) = 
  

interestkosten
gemiddeld vreemd vermogen

 x 100% 

 
 
 
 

Pagina: 61Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 HA-0251-a-18-1-b 3 / 10 lees verder ►►►

Informatiebron 1 
 
Situatie vóór 2019 
 
 
         Jan Groenland 
                                      
                       eigenaar van 
 
 
 
 

  Green Lunch bv 
   – verkoop van lunches 

    – vaste activa: pand, keuken en inventaris 
 
 
 
Situatie vanaf 1 januari 2019 (na uitvoering plan) 
 
 
        Jan Groenland 
                                                                                 
                            eigenaar van 
 
 
 
 
 
 
Green Lunch bv 
– verkoop van lunches 
– vaste activa: pand, keuken en  
   inventaris 
 
 

Green Dinner bv 
– verkoop en bezorging van  
   avondmaaltijden 
– vaste activa: elektrische   
   bezorgscooters 
– Green Dinner bv betaalt aan   
   Green Lunch bv een vergoeding  
   voor het gebruikmaken van het  
   pand, de keuken en de inventaris 
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Informatiebron 2  
 
Verwachtingen met betrekking tot verkoop avondmaaltijden bij Green 
Dinner bv in 2019 
 
Klanten kunnen bij Green Dinner avondmaaltijden bestellen. Per 
bestelling kunnen meerdere avondmaaltijden worden besteld. Hiervan is 
het volgende gegeven. 
 

Aantal bestellingen in een kwartaal in 2019 
 kwartaal 1 kwartaal 2 kwartaal 3 kwartaal 4
maandag 15 15 20 20
dinsdag 15 15 20 22
woensdag 20 25 25 27
donderdag 20 25 25 27
vrijdag 25 30 35 35
zaterdag 35 40 40 45
zondag 30 34 35 40
totaal per week 160 184 200 216
  
totaal per kwartaal 2.080 2.392 2.600 2.808
 
Verdeling van de dagelijkse bestellingen in afhalen en bezorgen 
 gemiddeld wordt 20% van de bestellingen door de klant bij Green 

Dinner afgehaald. 
 gemiddeld wordt 80% van de bestellingen door Green Dinner bij de 

klant bezorgd.  
 
Aantal avondmaaltijden per bestelling 
 gemiddeld bestaat 50% van de bestellingen uit één avondmaaltijd. 
 gemiddeld bestaat 30% van de bestellingen uit twee avondmaaltijden. 
 gemiddeld bestaat 15% van de bestellingen uit drie avondmaaltijden. 
 gemiddeld bestaat 5% van de bestellingen uit vier avondmaaltijden. 
 
Aantal avondmaaltijden per kwartaal 
 kwartaal 1 kwartaal 2 kwartaal 3 kwartaal 4
aantal 
avondmaaltijden …………… 4.186

 
4.550 4.914
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Verkoopprijs van de avondmaaltijden en het bezorgtarief 
 De verkoopprijs van een avondmaaltijd is € 11,50. Dit is 184% van de 

inkoopwaarde van de ingrediënten van de avondmaaltijden. 
 Het bezorgtarief is € 2 per bestelling. Als een bestelling uit minimaal  

twee avondmaaltijden bestaat, wordt er geen bezorgtarief in rekening 
gebracht. 
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Informatiebron 3 
 
Investeringen per 1 januari 2019 
 
Elektrische bezorgscooters 
 
 De aanschafwaarde van één elektrische bezorgscooter is € 1.350. 
 Per elektrische bezorgscooter wordt ook een box gekocht waar de 

avondmaaltijden in kunnen. Deze box wordt geïnstalleerd op de 
scooter. De prijs van één box is € 80 exclusief installatie van € 15. 

 De investeringen in de elektrische bezorgscooters en in de boxen 
worden in januari 2019 betaald. 

 
Beginvoorraad ingrediënten voor de avondmaaltijden 
 
 Op 1 januari 2019 wordt een beginvoorraad ingrediënten aangeschaft 

ter grootte van wat er in de eerste week van 2019 aan ingrediënten zal 
worden verbruikt. 

 Jan koopt de rest van het jaar aan het einde van iedere dag precies 
aan voorraad in wat op diezelfde dag is verbruikt. 

 
Inkopen gedurende het jaar voor de avondmaaltijden 
 
In het eerste halfjaar van 2019 wordt € 48.912,50 uitgegeven aan inkopen  
voor de avondmaaltijden. In het tweede halfjaar van 2019 wordt  
€ 59.150 uitgeven aan inkopen voor de avondmaaltijden. 
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Informatiebron 4  
 
Extra gegevens 
 
Elektrische bezorgscooters 
 
 Afschrijvingen: de elektrische bezorgscooters inclusief boxen worden 

in 3 jaar lineair afgeschreven tot 25% van de totale aanschafwaarde. 
 Loon maaltijdbezorgers, elektriciteit, onderhoud en verzekeringen 

bedragen in totaal € 22.500 per jaar, betaald in gelijke maandelijkse 
bedragen. 

 
Keukenpersoneel 
 
 Voor het maken van de avondmaaltijden zal iedere dag tussen  

15.00 uur en 18.30 uur één extra personeelslid voor de keuken 
worden ingehuurd. Het te betalen bedrag aan loon is € 15 per uur.  

 Er worden 182 dagen per halfjaar avondmaaltijden gemaakt en 
verkocht.  

 Iedere maand wordt hetzelfde bedrag aan loon betaald. 
 
Vergoeding aan Green Lunch bv 

 
 Voor het gebruikmaken van het pand, de keuken en de inventaris 

wordt iedere maand een vergoeding van € 1.000 betaald aan Green 
Lunch bv. 
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Informatiebron 5  
 
Financieel beleidsplan: richtlijnen voor financieel beheer 
 
1 De norm voor de hoogte van de bestuurslasten is maximaal 10% van 

de jaarlijkse baten. 
2 De Stichting streeft naar continuïteit en dus zal het financieel beleid 

gericht moeten zijn op vermogensbehoud. 
3 Het risico dat aan beleggen verbonden is, moet zo klein mogelijk 

worden gehouden. Dit beleggingsprofiel wordt ‘zeer defensief’ 
genoemd. 

4 Het bestuur wenst een beleggingsrendement op jaarbasis dat boven 
de 3% ligt.  
 

 bron: financieel beleidsplan Gelderse Blinden Stichting (aangepast)  
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Informatiebron 6   
 
Financiële overzichten van de Gelderse Blinden Stichting (GBS)    
 
Balansen (getallen x € 1) 
 

 

 
 
Staat van Baten en Lasten 
 

 
bron: jaarrekeningen GBS (aangepast) 
 

debet  credit

 31 december 
2017 

1 januari 
2017

31 december 
2017 

1 januari 
2017

   
Obligaties1) 5.560.000 4.860.000 Vermogen 5.800.000 5.090.000

Bankrekening 240.000 230.000                                

 5.800.000 5.090.000 5.800.000 5.090.000

getallen x € 1 2017 
Baten  
Interestbaten obligaties 300.960 
Koersresultaat op obligaties 20.040 
Baten giften en donaties   4.050 
  325.050
Lasten  
Bestuurslasten van de stichting 43.100 
Steun aan goede doelen 223.000 
  266.100
Saldo baten en lasten   58.950

noot 1  wijziging per 1 juli 2017 
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Informatiebron 7  
 
Verwachte koersontwikkelingen obligaties en AEX-index 2018 
 
 scenario 1 bij geen 

economische groei 
scenario 2 bij 

economische groei 
AEX-index -/-2%1) 6% 
gemiddelde 
obligatiekoers 

  
2% 

 
-/-1%1) 

 

 
noot 1  -/- betekent negatief. 

einde  

Pagina: 69Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



  HA-0251-a-18-1-u 1 / 2 lees verder ►►►

management & organisatie HAVO 2018-1 

 
uitwerkbijlage 

 
 
 

 3  
betreffende naam op de balans 

van de transitorische 
post 

debet/credit bedrag (inclusief 
berekening) op de 
balans per  
1 februari 2018 

huur  
 
 

  
 

verzekering  
 
 

  

 
 11  

getallen x € 1 
 

eerste 
halfjaar 

2019 

tweede 
halfjaar 

2019

verwachte ontvangsten   
ontvangsten uit verkoop en bezorging  
(vraag 10) 

 
……………. 113.162,40

  
verwachte uitgaven  
investeringen op 1 januari (vraag 7 en 9) ………… 
uitgaven aan inkopen (exclusief de investering)  48.912,50 59.150,00

uitgaven aan elektrische bezorgscooters 
(exclusief de investering)  …………. …………
uitgaven keukenpersoneel  ………… …………
vergoeding aan Green Lunch bv ………… …………
totale verwachte uitgaven ………… …………
  
ontvangsten minus uitgaven in halfjaar ………… …………
 
Berekeningen  
 
uitgaven aan elektrische bezorgscooters  
uitgaven keukenpersoneel  

Naam kandidaat __________________________  Kandidaatnummer ____________
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 13  
optie uitleg 

C is te prefereren 
boven A. 

 
 
 
 

C is te prefereren 
boven B. 

 
 
 
 

C is te prefereren 
boven D. 

 
 
 
 

 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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Examen HAVO 


2018 

tijdvak 2 

woensdag 20 juni 
13.30 - 16.30 uur 

 management & organisatie 

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 


Dit examen bestaat uit 28 vragen. 

Voor dit examen zijn maximaal 59 punten te behalen. 

Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 

kunnen worden. 


Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening gevraagd wordt, worden aan 

het antwoord meestal geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg of 

berekening ontbreekt. 


Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 

Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee 

redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld.
 

HA-0251-a-18-2-o 
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Opgave 1 

De naamloze vennootschap PostNL kent een Raad van Bestuur, een 
Raad van Commissarissen en een Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders. 

1p 1	 Noem een bevoegdheid van de Raad van Commissarissen. 

Aan het begin van 8 november 2016 doet het Belgische postbedrijf Bpost 
een overnamebod op de aandelen van PostNL. Bpost is bereid in totaal 
€ 2.499.200.000 te betalen voor alle 440 miljoen geplaatste aandelen van 
PostNL. Het bod per aandeel wordt afgerond op eurocenten. De Raad van 
Bestuur van PostNL wijst op dezelfde dag nog het overnamebod af. 

In de onderstaande grafiek is de beurskoers van PostNL aan het eind van 
de dag opgenomen, vanaf de dag van het bod tot en met 13 november 
2016. 

Beurskoers in euro van een aandeel PostNL eind dag 

4,89 

4,82 4,80 

4,60 
4,56 

4,50 

Grootaandeelhouder John de Mol heeft op het moment van het 
overnamebod 5,04% van alle aandelen PostNL in bezit. John de Mol loopt 
door de afwijzing van het overnamebod een groot bedrag mis. 

3p 2	 Bereken het bedrag dat John de Mol op 8 november misloopt door de 
afwijzing van het overnamebod.  

HA-0251-a-18-2-o	 2 / 12 lees verder ►►► 

Pagina: 73Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

  

 

 

2p 3	 Geef een verklaring voor het dalend verloop van de beurskoers van het 
aandeel PostNL na de afwijzing van het overnamebod op 8 november 
2016. 
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Opgave 2 

Bij deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. 

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. 

Johnson nv is een onderneming die zich met ingang van 1 januari 2019 
wil richten op de Nederlandse markt voor scheermesjes. Daartoe is een 
nieuw project bedacht: “Clean Shave by mail” (zie informatiebron 1). 

Voor dit project overweegt Johnson een aparte besloten vennootschap op 
te richten: Clean Shave bv. 

2p 4 Geef een argument waarom Johnson een aparte bv opricht voor dit  
project in plaats van het onder te brengen in zijn eigen nv. 

Johnson onderzoekt eerst of financiering van het project mogelijk is en 
vervolgens of het project winstgevend genoeg is. Johnson heeft voor 2019 
afzetverwachtingen van abonnementen, handhouders en scheermesjes 
opgesteld (zie informatiebron 2). 

3p 5 Bereken de verwachte afzet van abonnementen, gratis handhouders en 
scheermesjes van Clean Shave in 2019. Vul hiertoe de uitwerkbijlage 
behorende bij deze vraag volledig in. 

Financiering 

Johnson is bereid maximaal € 150.000 te investeren en krijgt hiervoor alle 
aandelen in Clean Shave. 

Eerst wordt de openingsbalans van Clean Shave op 1 januari 2019 
opgesteld. Om de balans te kunnen opstellen, is onder andere het bedrag 
aan crediteuren nodig. 

2p 6 Bereken het verwachte bedrag dat Clean Shave aan zijn leverancier 
Da Nang Ltd op 1 januari 2019 verschuldigd is (zie informatiebron 3). 
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3p 7 Toon aan, door het opstellen van de verwachte openingsbalans van Clean 
Shave bv per 1 januari 2019, dat het benodigde aandelenkapitaal kleiner 
is dan € 150.000 (zie informatiebron 1, 2 en 3). 
Vul hiertoe de uitwerkbijlage behorende bij deze vraag volledig in. 

Winstgevendheid 

Johnson besluit in het najaar van 2018 met het project te starten indien de 
verwachte nettowinst over 2019 minstens 20% van het door hem 
geïnvesteerde eigen vermogen op 1 januari 2019 zal zijn. Deze eis is 
relatief hoog. 

2p 8 Geef een verklaring voor het relatief hoge percentage nettowinst dat door 
Johnson wordt geëist. 

Over 2019 wordt een resultatenbegroting opgesteld. Johnson verzamelt 
gegevens over de verwachte opbrengsten (zie informatiebron 1 en 2) en 
de verwachte kosten (zie informatiebron 3 en 4). 

2p 9 Bereken de verwachte totale opbrengsten uit abonnementen over 2019. 

2p 10 Bereken de verwachte totale inkoopwaarde van de verkochte 
handhouders en van de verkochte scheermesjes in 2019. 

5p 11 Stel de resultatenbegroting over 2019 op. Vul hiertoe de uitwerkbijlage 
behorende bij deze vraag volledig in. 

2p 12 Toon aan met een berekening of Johnson op basis van de 
gestelde eis met betrekking tot de verwachte nettowinst met het project 
zal starten. 
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Opgave 3 

Jasmijn wil een huis kopen en wil hiervoor een hypothecaire lening 
afsluiten van € 300.000 bij een bank. 

2p 13	 Wie is in bovenstaande situatie de hypotheekgever? Motiveer het 
antwoord. 

Na een gesprek met de ING-bank blijkt dat Jasmijn kan kiezen uit een 
hypothecaire lening met aflossingen op basis van annuïteiten en een 
hypothecaire lening met lineaire aflossingen. Jasmijn heeft de 
belangrijkste gegevens van het voorstel van de ING-bank van beide 
aflossingsvormen naast elkaar gezet: 

hypothecaire lening 
met aflossingen op 
basis van annuïteiten 

hypothecaire 
lening met lineaire 
aflossingen 

looptijd 30 jaar 30 jaar 

rentevaste periode 10 jaar 10 jaar 

interest per jaar 2,5% 2,5% 

annuïteit per jaar € 14.334 niet van toepassing 

ingangsdatum 
hypothecaire lening 1 januari 2018 1 januari 2018 

betaling aflossing en 
interest aan de bank 

jaarlijks achteraf op 
31 december 

jaarlijks achteraf op 
31 december 

Het interestpercentage bij de voorgestelde rentevaste periode van 10 jaar 
is lager dan bij een rentevaste periode van bijvoorbeeld 15 jaar. 

2p 14	 Leg uit dat het interestpercentage van een hypothecaire lening in het 
algemeen lager zal zijn naarmate de rentevaste periode korter is. 
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Jasmijn stelt dat een hypothecaire lening met aflossingen op basis van 
annuïteiten aan het begin van de looptijd een hoger bedrag aan 
interestuitgaven veroorzaakt dan bij een hypothecaire lening met lineaire 
aflossingen. Dit laat zij zien door voor de eerste twee jaar voor beide 
hypotheekvormen de totale interestuitgaven uit te rekenen. 

3p 15	 Bereken voor beide hypotheekvormen de totale interestuitgaven voor de 
eerste twee jaar. Vul hiertoe de uitwerkbijlage behorende bij deze vraag 
volledig in. 
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Opgave 4 

In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. 

Jeanine is eigenaresse van ’t Sfeerhuys. Ze handelt in sierkaarsen. Zij wil 
een analyse van haar resultaten maken aan de hand van een voor- en 
een nacalculatie. 

Voorcalculatie  

De verkoopprijs van een sierkaars voor 2017 wordt berekend met behulp 

van de volgende gegevens: 

 De geschatte inkoopprijs is € 14. 

 De opslag voor inkoopkosten is 25% van de geschatte inkoopprijs.  

 Het opslagpercentage voor overheadkosten is 60% van de vaste 


verrekenprijs. 

 De nettowinstmarge is 20% van de verkoopprijs.  


2p 16 Bereken voor 2017 de voorgecalculeerde verkoopprijs van een sierkaars. 
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Nacalculatie 

Resultatenrekening ’t Sfeerhuys over 2017 

Inkoopwaarde van 
de omzet € 17.537,50 Omzet € 40.250,00 

Inkoopkosten € 3.737,50 

Overheadkosten € 9.637,50 

Bedrijfsresultaat € 9.337,50 

€ 40.250,00 € 40.250,00 

In januari 2018 blijkt dat over 2017 een positief bedrijfsresultaat is 
behaald. Jeanine is met name geïnteresseerd in het budgetresultaat. 
De werkelijke afzet in 2017 was 1.150 kaarsen. 

Het budgetresultaat bestaat uit het resultaat op inkopen en uit het 
resultaat op de overheadkosten. 

2p 17 Bereken het resultaat op inkopen over 2017. Geef aan of dit resultaat 
voordelig of nadelig is. 

2p 18 Bereken het resultaat op de overheadkosten over 2017. Geef aan of dit 
resultaat voordelig of nadelig is. 
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Opgave 5 

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 5 en 6. 

Anna is begin 2018 op zoek naar een beleggingsmogelijkheid voor haar 
spaargeld. Anna is milieubewust en rijdt sinds enige tijd in een elektrische 
auto. Ze is benieuwd of beleggen in Fastned bv een juiste keuze zou 
kunnen zijn.  

Fastned is bouwer en exploitant van elektrische snellaadstations langs de 
snelweg (zie informatiebron 5). Voor de financiering van de uitbreiding 
van het aantal laadstations doet Fastned regelmatig een beroep op 
beleggers. Fastned rekent op een snelle groei van zijn afzet en omzet.  

Anna bestudeert kritisch alle informatie die ze over Fastned kan vinden 
om het risico van beleggen in Fastned te kunnen inschatten.  

Gerealiseerde cijfers van Fastned 2017 

Fastned schetst in het jaarverslag over 2017, ondanks een negatief 
resultaat en een slechte solvabiliteitspositie, een gunstig beeld van de 
organisatie. Zo was in 2017 sprake van een aanzienlijke gemiddelde 
omzetgroei en was er in dat jaar een voldoende brutowinstmarge (zie 
informatiebron 6). 

2p 19 Leg uit op basis van de balans dat de solvabiliteitspositie van Fastned op  
31 december 2017 slecht is. 

Verwachtingen van Fastned voor 2018 

Fastned verwacht voor 2018 een omzetgroei van kwartaal op kwartaal die 
net zo sterk zal zijn als in het vierde kwartaal van 2017 ten opzichte van 
het derde kwartaal van 2017. 

1p 20 Bereken de omzetgroei in procenten per kwartaal in 2018 waar Fastned 
vanuit gaat. 

2p 21 Bereken de door Fastned verwachte omzet over 2018 
(zie informatiebron 6). 
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Daarnaast verwacht Fastned: 

brutowinst dezelfde brutowinstmarge in procenten in 2018 
als in 2017 

totale constante kosten een geringe toename van de totale constante 
kosten over 2018 vergeleken met 2017 

1p 22 Bereken de door Fastned verwachte brutowinstmarge in procenten van de 
omzet in 2018. 

Fastned verwacht dat al in 2018 de breakeven-omzet kan worden 
behaald. Anna betwijfelt dit. Volgens Anna loopt Fastned een risico 
waardoor de door Fastned verwachte afzet en dus omzet niet gehaald zal 
worden. 

1p 23 Welk risico kan Anna constateren op grond van informatiebron 5? 

Volgens Anna zal de brutowinstmarge in 2018 onder druk komen te staan 
en zullen de totale constante kosten in 2018 sterk stijgen. 
Zelfs indien er uitgegaan wordt van de door Fastned verwachte 
brutowinstmarge en de door Fastned verwachte omzetgroei in 2018, kan 
volgens Anna geen breakeven-omzet gehaald worden. Anna meent dat de 
te verwachten stijging van de totale constante kosten in 2018 te groot zal 
zijn. 

2p 24 Bereken met welk bedrag de totale constante kosten in 2018 ten opzichte 
van 2017 maximaal mogen stijgen om in 2018 al de breakeven-omzet te 
behalen. 

Volgens Anna zullen de totale constante kosten, namelijk de 
afschrijvingskosten, in 2018 met een groter bedrag stijgen dan het bij 
vraag 24 berekende bedrag. 

2p 25 Leg met behulp van een berekening uit dat Anna deze conclusie trekt. 
Maak hierbij gebruik van gegevens uit informatiebron 5. 

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Opgave 6 

In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. 

Van Openbare Hockeyvereniging Durgerdam (OHVD) zijn de volgende   
gedeeltelijk ingevulde balansposten (getallen x € 1) van 2017 bekend: 

credit credit 

31 december 2017 1 januari 2017 

Vooruitontvangen contributie1) ……….. 13.500 

Nog te betalen 
competitiegelden1) 1.400 1.000 

Crediteuren 10.000 5.000 

…………… ……… …….. 

noot 1 Alle verplichtingen worden binnen een jaar voldaan. 

2p 26	 Leg uit dat de balanspost Vooruitontvangen contributie tot het vreemd 
vermogen wordt gerekend. 

In 2017 waren de contributiebaten voor OHVD € 32.500. 

OHVD heeft in 2017 voor € 30.000 aan contributiegelden ontvangen.
 

2p 27	 Bereken het bedrag dat op de post Vooruitontvangen contributie staat op 
31 december 2017. 

In 2017 moet OHVD competitiegelden afdragen aan de Hockeybond. De 
lasten aan competitiegelden over 2017 zijn € 3.625. 

2p 28	 Bereken het bedrag dat OHVD in 2017 aan competitiegelden heeft 
betaald aan de Hockeybond. 
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Informatiebron 1 

 
“Clean Shave by mail” 
 
Nat scheren voor echte mannen is terug van weggeweest. Het geeft  
’s morgens een fris gevoel en een glad resultaat. Tot nu toe werd bij de 
drogist of in de supermarkt een pakje scheermesjes gekocht, maar omdat 
het niet bij de dagelijkse boodschappen hoort, worden de scheermesjes 
nogal eens vergeten. 
 
“Clean Shave by mail” is een nieuw concept: 
 U sluit een abonnement af. 
 U ontvangt bij het afsluiten van het abonnement een starterset, 

bestaande uit een gratis handhouder en een set van vier 
scheermesjes. 

 U ontvangt daarna steeds per maand een set van vier nieuwe 
scheermesjes. 

 De levering gebeurt steeds op de vijfde werkdag van een maand. 
 U betaalt per maand € 8 inclusief verzendkosten voor een set van vier 

nieuwe scheermesjes. 
 U betaalt per automatische incasso één week voorafgaand aan de 

maand waarop het abonnement betrekking heeft. 
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Informatiebron 2 

 
Afzetverwachtingen van Clean Shave 
 
In december 2018 worden 8.000 abonnementen afgesloten die ingaan op 
1 januari 2019. De eerste ontvangst via automatische incasso van 
abonnementsgelden vindt plaats in december 2018. Bestaande abonnees 
blijven geabonneerd en er komen op 1 april en op 1 oktober steeds 
nieuwe abonnees bij. De ontwikkeling van het aantal uitstaande 
abonnementen wordt hieronder weergegeven met behulp van indexcijfers. 
De abonnementen gaan in op de eerste dag van elke maand, te beginnen 
op 1 januari 2019. 
 

maanden indexcijfers van het totaal aantal uitstaande abonnementen 
per maand in 2019  
(100 indexpunten = 8.000 abonnementen) 

1 t/m 3 100 

4 t/m 6 125 

7 t/m 9 125 

10 t/m 12 150 
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Informatiebron 3 

 
Gegevens met betrekking tot de verwachte inkoop van de voorraad 
handhouders en scheermesjes 
 
Clean Shave koopt de handhouders en scheermesjes in bij leverancier  
Da Nang Ltd. in Vietnam.  
 
 Voor de eerste levering handhouders en scheermesjes in januari 2019 

door Clean Shave aan haar abonnees worden op 1 november 2018 
inkopen gedaan. Deze bestelling omvat twee delen: 
• deel 1: de totaal verwachte hoeveelheid af te leveren handhouders 

in 2019  
• deel 2: de in totaal verwachte hoeveelheid scheermesjes die in de 

maanden 1 tot en met 3 van 2019 wordt verkocht 
 
 Betaling van deze bestelling van 1 november 2018 door Clean Shave 

zal in januari 2019 plaatsvinden.  
 

 Clean Shave plaatst daarna elk kwartaal een nieuwe bestelling 
scheermesjes voor de volgende drie maanden. 
 

 Da Nang Ltd. zorgt voor het transport naar Rotterdam. Levertijd is 
maximaal een maand na de besteldatum. 

 

prijzen1) geldig tot en met 31 december 2019 

prijs van één handhouder  € 2,50 

prijs per scheermesje bij een bestelgrootte per keer:   

tot en met 50.000 scheermesjes € 0,10 

vanaf 50.001 tot 200.000 scheermesjes € 0,08 

≥ 200.000 scheermesjes € 0,06 

 
 

noot 1 inclusief transport naar Rotterdam 
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Informatiebron 4 

 
Verwachte kosten Clean Shave over 2019 
 
Transportkosten  
 
Vanaf de aankomst van de handhouders en scheermesjes in Rotterdam 
tot en met de aflevering in Utrecht zijn deze kosten € 150 per zending, 
ongeacht de omvang van de zending. Deze kosten worden contant 
betaald. 
 
Afschrijvingskosten gebouw 
 
De afschrijvingskosten van het gebouw zijn in 2019 € 8.820. 
 
Afschrijvingskosten verpakkingsmachine 
 
Voor het verpakken van de scheermesjes in pakjes van vier stuks in een 
speciale envelop beschikt Clean Shave over een nieuwe 
verpakkingsmachine. De aanschafwaarde van deze verpakkingsmachine 
is € 140.000. De machine wordt in vijf jaar lineair afgeschreven. De 
restwaarde van deze machine is € 5.000. 
 
Verzendkosten  
 
De verzendkosten van de enveloppen met de handhouders en 
scheermesjes zijn in totaal € 237.600. 
 
Loonkosten 
 
Clean Shave neemt twee medewerkers in dienst voor magazijn- en 
verpakkingswerkzaamheden. Daarnaast werkt op de administratie één 
administratief medewerker. Elke medewerker heeft per jaar een brutoloon 
van € 32.000. De dagelijkse leiding is in handen van een algemeen 
directeur. De algemeen directeur heeft een brutoloon van € 50.000.  
 
Het brutoloon is exclusief 8% vakantiegeld. De sociale werkgeverslasten 
zijn 20% van het brutoloon plus vakantiegeld. 
 
Reclamekosten 
 
Clean Shave huurt een reclamebureau in dat zijn vergoeding als volgt 
heeft samengesteld: 
 een vaste vergoeding van € 326.500  
 een variabele vergoeding van € 5 per abonnee over het aantal 

abonnees aan het eind van 2019 
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Informatiebron 5 

 
Fastned bv 
 
Autofabrikanten investeren momenteel miljarden euro’s in de ontwikkeling 
en productie van elektrische auto’s. Deze auto’s zien we dan ook in 
steeds grotere getale op de weg.  
 
Fastned bouwt en exploiteert de infrastructuur die nodig is om al deze 
auto’s snel op te laden. Fastned heeft in 2017 50 snellaadstations 
gebouwd en zal er in 2018 nog 30 bouwen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
De snellaadstations zijn overdekt, onbemand en allemaal voorzien van 
wifi. Elektrische auto’s kunnen hier binnen twintig minuten worden 
opgeladen, terwijl het weliswaar goedkopere thuisladen acht uur duurt. 
 
Fastned is een bedrijf dat elektriciteit (kWh) inkoopt bij 
energieleveranciers en verkoopt aan bestuurders van elektrische auto’s. 
In de beginjaren waren er verliezen. Deze werden veroorzaakt door: 
 de hoge kosten. 

Het bouwen van een station met een levensduur van  
25 jaar vergt een investeringsbedrag van € 200.000 met een 
restwaarde van € 0.  

 de geringe omzet.  
 

De verwachting voor de toekomst is volgens Fastned zeer hoopvol. De 
Nederlandse overheid streeft naar een miljoen elektrische auto’s in 2025. 
Tot nu toe stimuleerde zij dit met grote belastingvoordelen. 
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Informatiebron 6      

 
Gerealiseerde financiële gegevens Fastned over 2017 
 

afzetgegevens (kWh) en omzetgegevens 

kwartaal afzet (kWh) omzet

  

1 109.423 €   56.900

2 158.125 €   75.900

3 267.778 € 120.500

4 468.333 € 192.800

 
 

debet  Balans per 31 december 2017 credit

Vaste activa € 14.511.573 Eigen Vermogen -/-1) €   1.402.743

 
Vlottende activa €   4.348.113

Vreemd Vermogen 
lang € 16.064.017

 
                    

Vreemd Vermogen 
kort  €   4.198.412

Totaal € 18.859.686 Totaal € 18.859.686

 
 

Resultaat 2017 

Omzet €  450.000

Inkoopwaarde energie  €  261.000

Brutowinst €  189.000

Constante kosten laadstations €  450.000

Overige constante kosten   €  700.000

Resultatenrekening  -/-1)  €  961.000

 

einde  

noot 1  -/- betekent negatief. 
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uitwerkbijlage 

 
 
 

 5  

maanden index-
cijfer 

abonnementen  handhouders scheermesjes

1 t/m 3 100 ………… ………… …………

4 t/m 6 125 ………… ………… …………

7 t/m 9 125 ………… ………… …………

10 t/m 12 150 ………… ………… …………

totaal 12.000 480.000

 
Berekeningen abonnementen en scheermesjes   
 

maanden 1 t/m 3  
 
 

maanden 4 t/m 6  
 
 

maanden 7 t/m 9 
 
 

 

maanden 10 t/m 12   
 
 

 

Naam kandidaat __________________________  Kandidaatnummer ____________
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 7  

Openingsbalans Clean Shave bv 1 januari 2019 (getallen x € 1) 

debet  credit

Gebouw 330.000 Eigen Vermogen1) ……….

 
Verpakkingsmachine 140.000

 
Hypothecaire lening 280.000

Voorraden .………. Crediteuren  ……….

 
Liquide middelen 5.000

Vooruitontvangen 
abonnementen ………

 ………..  ……….

 

 

noot 1  Het Eigen Vermogen is de sluitpost van de balans. 
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 11  

Resultatenbegroting Clean Shave bv 2019 (getallen x € 1) 

Opbrengsten   

Abonnementen (vraag 9)   …………

Kosten   

Inkoopwaarde van de omzet  
(vraag 10) 

 …………. 

Interestkosten hypothecaire lening  13.815 

Transportkosten  …………… 

Afschrijvingskosten gebouw  8.820 

Afschrijvingskosten 
verpakkingsmachine 

  
……………. 

Verzendkosten enveloppen  237.600 

Loonkosten  …………… 

Reclamekosten  …………… 

   …………

Nettowinst / nettoverlies1)   ………...

 

 
 
Berekeningen 
 

Transportkosten 
Rotterdam - Utrecht  

 

Afschrijvingskosten 
verpakkingsmachine 
 

 

Loonkosten 
 

 

Reclamekosten  
 

noot 1 Maak een keuze tussen nettowinst of nettoverlies. 
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 15  

 hypothecaire 
lening met 
aflossingen 
op basis van 
annuïteiten 

 hypothecaire 
lening met 
lineaire 
aflossingen 

 

interestuitgaven 
jaar 1  

  
……… 

  
……… 

aflossing jaar 1 ………  ………  

interestuitgaven 
jaar 2 

  
……… 

  
……… 

interestuitgaven 
jaar 1 + jaar 2  

  
……… 

  
……… 

 
  Berekeningen 
 

 hypothecaire lening 
met aflossingen op 
basis van annuïteiten 

hypothecaire 
lening met lineaire 
aflossingen 

interestuitgaven jaar 1   
 
 

 

aflossing jaar 1  
 
 

 

interestuitgaven jaar 2  
 
 

 

 
 
 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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HA-0251-a-17-1-o 

Examen HAVO 

2017 
 
 
 

 management & organisatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 30 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 59 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening gevraagd wordt, worden aan 
het antwoord meestal geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg of 
berekening ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee 
redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 1
dinsdag 23 mei

13.30 - 16.30 uur
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Opgave 1 
 
Bij Adema nv is het eigen vermogen per 31 december 2016 als volgt 
samengesteld: 
 
Geplaatst aandelenkapitaal € 60.000.000 
Agioreserve     € 90.000.000 
Algemene reserve   € 65.000.000 
Winstsaldo 2016    € 10.200.000  
        
De nominale waarde van een aandeel Adema is € 5. 
 
Het hoofdkantoor van Adema is gevestigd in Zeewolde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Over het winstsaldo moet vennootschapsbelasting worden betaald 
volgens onderstaande tarieven: 
 

voor dat deel van het winstsaldo tarief 
tot en met € 200.000 20,0% 

boven € 200.000 25,0% 

 
De vragen 1 tot en met 4 gaan over de winstverdeling van 2016 van 
Adema. 
 

1p 1 Bereken het bedrag dat Adema aan vennootschapsbelasting moet betalen 
over de winst van 2016. 
 
Van het winstsaldo na vennootschapsbelasting wordt 22% toegevoegd 
aan de Algemene reserve. De rest wordt beschikbaar gesteld als 
dividend. 
 

1p 2 Bereken het bedrag dat Adema beschikbaar stelt aan dividend over 2016. 
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De directie van Adema stelt voor om zowel stockdividend als 
cashdividend beschikbaar te stellen: 
 

stockdividend 5% 

cashdividend het resterende bedrag van het beschikbaar gestelde 
dividend 

 

2p 3 Noem voor de directie twee bedrijfseconomische motieven om een deel 
van het dividend in stockdividend beschikbaar te stellen en uit te keren in 
plaats van het hele dividend in cashdividend. 
 

4p 4 Bereken het bedrag aan cashdividend per aandeel dat beschikbaar wordt 
gesteld Adema rondt hierbij naar beneden op centen af.  
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Opgave 2 
 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. 
 
In deze opgave blijven de btw en de hypotheekrenteaftrek buiten 
beschouwing. 
 
Airbnb is internationaal marktleider op het gebied van particuliere verhuur 
van kamers en woningen. Via Airbnb is het ook mogelijk om bed-and- 
breakfast-accommodaties te verhuren (zie informatiebron 1).  
 
Karin van der Brink woont samen met haar dochter in Amsterdam in een 
woning met drie etages. Omdat haar dochter in een andere stad gaat 
studeren, komt de tweede etage van 50 m2 van maandag tot en met 
vrijdag leeg te staan. Karin denkt erover na om deze etage per 1 januari 
2018 als particulier via Airbnb te verhuren.  
De verhuur van de etage zal een extra inkomstenbron zijn voor Karin. Om 
dit te realiseren, zal ze wel uren moeten werken aan de verhuur van de 
etage. Ook zal de etage moeten worden verbouwd en hiervoor moet een 
lening worden afgesloten. 
 
Eis van Karin 
 
Karin zal besluiten om haar tweede etage per 1 januari 2018 via Airbnb te 
verhuren, als haar verwachte netto-inkomsten uit de verhuur na belasting 
per gewerkt uur in 2018 meer zullen zijn dan € 12.  
 
Verwachte inkomsten uit verhuur 
 
Karin heeft voor 2018 een schatting gemaakt van de bezetting van de 
etage. Ook heeft ze een beslissing genomen over de verhuurprijs van de 
etage. 
 

2p 5 Toon met behulp van een berekening aan dat Karin verwacht dat de etage 
96 nachten zal worden verhuurd in 2018 (zie informatiebron 2).  
 

2p 6 Bereken voor Karin de verwachte inkomsten in 2018 uit de verhuur van de 
etage, na de ingehouden bedragen door Airbnb (zie informatiebronnen 1 
en 2).  
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Verwachte verhuurdersuitgaven 

Karin wil de te verhuren etage in december 2017 verbouwen om de etage 
voor de huurders aantrekkelijker te maken. Voor de verbouwing wordt een 
annuïteitenlening afgesloten. 

2p 7 Bereken de verwachte interestuitgaven in 2018 van deze lening (zie 
informatiebron 3).  

Naast interestuitgaven heeft Karin meer uitgaven om de etage te verhuren 
(zie informatiebron 3). 

3p 8 Bereken de totale verwachte verhuurdersuitgaven in 2018 (zie 
informatiebron 3).  

Netto-inkomsten 

Haar netto-inkomsten zijn de inkomsten uit de verhuur van de etage 
minus de verhuurdersuitgaven, bestaande uit interest, gas/water/elektra 
en ontbijt. 
Over 70% van deze netto-inkomsten moet Karin inkomstenbelasting 
betalen. De rest van de netto-inkomsten is belastingvrij. Het tarief van 
inkomstenbelasting in 2018 is 42%. 

1p 9 Leg uit dat Karin over de behaalde netto-inkomsten uit de verhuur van de 
etage geen vennootschapsbelasting moet betalen, maar  
inkomstenbelasting. 

2p 10 Bereken de verwachte netto-inkomsten na inkomstenbelasting in 2018 uit 
de verhuur van de etage. 

Urenbesteding bij verhuur etage 

Karin heeft voor de verschillende activiteiten die bij het verhuren van de 
etage horen (zoals het schoonmaken van de etage), een schatting 
gemaakt van hoeveel uur ze hieraan in 2018 zal besteden. 

2p 11 Toon aan dat Karin op basis van het verwachte aantal boekingen de 
etage 64 keer moet schoonmaken in 2018 (zie informatiebron 4).  

2p 12 Bereken het verwachte aantal uren dat Karin in 2018 in totaal zal 
besteden aan het verhuren van de etage (zie informatiebron 4). 

Conclusie 

2p 13 Laat door middel van een berekening zien of Karin haar etage per  
1 januari 2018 zal verhuren via Airbnb.  
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Opgave 3 

Bij deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. 

De penningmeester van judovereniging JDV heeft onderstaand overzicht 
opgesteld over de jaren 2015 tot en met 2017.  

gerealiseerd begroot
seizoen (1 januari - 31 december) 2015 2016 2017
leden: 
senioren 20 14 11

junioren 90 86 84

contributie (in €): 
nog te ontvangen contributie per  
31 december1)        1.080      1.520           0

vooruitontvangen contributies per  
31 december1)           320         350            0

contributiebaten  14.000    12.560 ….(a)…. 

contributie-ontvangsten      13.680     12.150 ....(b)…. 

huur (in €): 
nog te betalen huur per 31 december1)           600  630 0

huurlasten2)        7.200      7.560  .…….……

huuruitgaven        7.200      7.530 .…(c)…. 

trainer (in €): 
trainerslasten        4.500      5.000       5.500

trainersuitgaven        4.500     5.000         5.500

vaste activa (in €): 
vaste activa per 31 december 
(boekwaarde) 

       1.600      1.200 800

afschrijvingslasten vaste activa         400         400              400

overige informatie (in €): 
eigen vermogen per 31 december    3.660      3.260 …...…..…

liquide middelen per 31 december     1.900      1.510 …...…..…

noot 1 Openstaande schulden/vorderingen aan het einde van een jaar worden in het 

daaropvolgende jaar alsnog betaald/ontvangen. 

noot 2 De huurlasten van de judohal stijgen in 2017 ten opzichte van 2016 met hetzelfde 

percentage als in 2016 ten opzichte van 2015. 
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In 2016 bedroeg de jaarcontributie € 160 voor een seniorlid en € 120 voor 
een juniorlid. Met ingang van 1 januari 2017 wordt de jaarcontributie voor 
alle leden met € 15 verhoogd.  

2p 14 Bereken de begrote contributiebaten (a) over 2017. 

2p 15 Bereken de begrote contributie-ontvangsten (b) in 2017.  

3p 16 Bereken de begrote huuruitgaven (c) in 2017. 

Op 1 januari 2018 moet een deel van de inventaris worden vervangen. 
Daarvoor is een bedrag van € 1.500 nodig.  

2p 17 Toon met een berekening aan of er volgens het opgestelde overzicht over 
2017 voldoende liquide middelen zullen zijn om op 1 januari 2018 deze 
investering te kunnen betalen.  
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Opgave 4 

In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. 

Henk Houthandel bv importeert houten planken en verkoopt deze in 
Nederland. Over maart 2017 zijn de volgende gegevens verzameld: 

Op 1 maart 2017 heeft Henk Houthandel 1.000 m2 hout op voorraad met 
een inkoopprijs van € 7,20 per m2. Henk Houthandel maakt bij de 
waardering van de voorraad hout gebruik van de lifo-methode. 

transactie datum aantal m2 hout prijs per m2 hout
         inkoop  2 maart 1.500 €   7,50 

verkoop  4 maart    600 € 11,75 

inkoop 11 maart 2.800 €   8,15 

verkoop 18 maart 3.300 € 10,30 

inkoop 22 maart 4.000 €   6,95 

Bij Henk Houthandel vinden alle ontvangsten en leveringen van hout 
steeds op dezelfde dag plaats als de daarbij ontvangen inkoop- en 
verkoopfacturen. 

2p 18 Bereken de brutowinst van de verkoop op 18 maart 2017. 
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Henk Houthandel wil met ingang van 31 maart 2017 de voorraad hout niet 
meer waarderen op basis van de lifo-methode, maar op basis van een 
vaste verrekenprijs (vvp) van € 7,70 per m2. 

Als de waardering van de technische voorraad zal gebeuren op basis van 
een vaste verrekenprijs, zal de post Voorraad hout op de balans van Henk 
Houthandel per 31 maart 2017 eenmalig naar boven of naar beneden 
moeten worden aangepast. 

1p 19 Bereken de technische voorraad in m2 hout per 31 maart 2017. 

2p 20 Bereken met welk bedrag de balanspost Voorraad hout per 31 maart 2017 
moet worden aangepast. Geef aan of er sprake is van een toename of van 
een afname. 

1p 21 Leg uit waarom de economische voorraad hout in m2 gelijk is aan de 
technische voorraad hout in m2 van Henk Houthandel per 31 maart 2017. 
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Opgave 5 

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 5 tot en met 8. 

In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. 

Warenhuis V&D bv is eind 2015 failliet gegaan. In deze opgave wordt 
teruggeblikt op de periode van eind 2014 tot eind 2015, waarin een 
poging werd ondernomen om het warenhuis te redden. 

V&D kent al jaren dalende omzetcijfers, waarvoor allerlei factoren kunnen 
worden aangewezen. Zo heeft het warenhuis last van veranderd 
koopgedrag van de consument: meer internetaankopen houden de 
consument weg uit het stadscentrum. 
Door het verlies als gevolg van de dalende omzetcijfers is het eigen 
vermogen van V&D gedaald tot een ongewenst laag niveau en daardoor 
is de solvabiliteit verslechterd. Ook is de liquiditeitspositie van het 
warenhuis negatief beïnvloed door de gedaalde omzet. 

2p 22 Leg uit, zonder berekening, dat op basis van de gegevens op de balans 
kan worden geconcludeerd dat de solvabiliteit van V&D op 31 december 
2014 als slecht kan worden beoordeeld (informatiebron 5).  
Betrek in het antwoord zowel het tellereffect als het noemereffect van de 
solvabiliteit. 

V&D heeft een maximale kredietruimte bij de banken van € 25 miljoen. Ze 
verwacht dat deze maximale kredietruimte niet voldoende zal zijn om in 
het eerste kwartaal van 2015 alle betalingen te kunnen doen. Dit kan 
leiden tot een faillissement van het warenhuis, wat nadelig is voor alle 
stakeholders (zie informatiebron 6). 

Investeringsmaatschappij Sun Capital, de enige aandeelhouder van V&D 
is een belangrijke stakeholder.  

1p 23 Waarom blijven bij faillissement van V&D de financiële verliezen voor Sun 
Capital beperkt tot het ingelegde vermogen in V&D?  

V&D en Sun Capital zijn gebaat bij het voorkómen van een faillissement. 

2p 24 Geef voor twee andere groepen stakeholders (genoemd in  
informatiebron 6) aan waarom zij ook belang hebben bij het voorkómen 
van een faillissement. Geef per stakeholder aan wat zijn/haar belang is.  
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In informatiebron 7 is voor het eerste kwartaal van 2015 de 
resultatenbegroting van V&D opgenomen. In informatiebron 8 staat 
aanvullende informatie ten behoeve van het opstellen van de 
liquiditeitsbegroting van V&D in het eerste kwartaal van 2015. 

2p 25 Bereken de verwachte uitgaven van V&D als gevolg van de 6% 
Banklening in het eerste kwartaal van 2015. 

3p 26 Bereken de verwachte uitgaven van V&D in het eerste kwartaal van 2015 
als gevolg van inkopen. 

3p 27 Toon door middel van een berekening aan dat het kredietplafond van  
€ 25 miljoen niet genoeg is om betalingsproblemen te voorkomen.  
Vul op de uitwerkbijlage bij deze vraag de liquiditeitsbegroting voor het 
eerste kwartaal van 2015 volledig in. 

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Opgave 6 

Demi Greven is op 1 april 2017 achttien jaar geworden. Op 1 oktober 
2017 gaat ze voor één jaar naar Australië. Haar ticket en verblijf wil ze 
onder andere betalen met het geld van haar spaarrekening bij de Blink 
Bank. 

Op haar geboortedag is op deze spaarrekening eenmalig een bedrag  
gestort door haar ouders.  
− De vaste interestvergoeding op deze spaarrekening is 0,85% per 

kwartaal op basis van samengestelde interest.  
− De interestvergoeding wordt op de eerste dag van het volgende 

kwartaal bijgeschreven.  
− Op 1 april 2017 is de interestvergoeding over het eerste kwartaal van 

2017 bijgeschreven. Deze interestvergoeding is € 69,77. 

1p 28 Bereken het bedrag dat op 1 januari 2017 op de spaarrekening van Demi 
Greven stond.  

2p 29 Bereken het bedrag dat de ouders van Demi Greven bij haar geboorte 
hebben gestort op de spaarrekening van Demi Greven.  

2p 30 Bereken het saldo van de spaarrekening van Demi Greven op 1 oktober 
2017 na bijschrijving van de interest.  

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Informatiebron 1 

 
Airbnb is opgericht in 2008 in San Francisco, Amerika. Het is een 
onlinemarktplaats waarop particulieren een advertentie kunnen plaatsen 
om hun huis of een gedeelte ervan te verhuren (inclusief ontbijt) aan 
andere particulieren. 
 
De huurder betaalt de verhuurprijs niet aan de verhuurder, maar aan 
Airbnb. Deze geeft onder aftrek van 3% commissiekosten en 5% 
toeristenbelasting het bedrag door aan de verhuurder. Deze percentages 
zijn een percentage van de verhuurprijs. De toeristenbelasting wordt door 
Airbnb afgedragen aan de betreffende gemeente.  
 
 
Schematisch: 
 
 
huurder    verhuurprijs        Airbnb    toeristenbelasting     gemeente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       verhuurder   
 
 
 
 
 

verhuurprijs minus: 
3% commissiekosten en 
5% toeristenbelasting 
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Informatiebron 2 

 
Bezetting en verhuurprijs per kwartaal in 2018 
 
Ter bepaling van de maximale bezetting 
 
− De etage wordt tien weken per kwartaal verhuurd. Dit zijn de 

verhuurbare weken. 
− De etage kan maximaal vijf nachten per verhuurbare week worden 

verhuurd, omdat de dochter van Karin er op zaterdag en zondag 
gebruik van maakt.  

 
Verwachte bezetting en verhuurprijzen 
 
Bij de schatting van de bezetting van de etage en de bepaling van de 
verhuurprijs per nacht heeft Karin gemiddelden genomen van andere 
vergelijkbare Airbnb-accommodaties bij haar in de buurt. 
 

 kwartaal 1 kwartaal 2 kwartaal 3 kwartaal 4 

verwachte 
bezetting in 
procenten1)  

 
 

20 

 
 

60 

 
 

82 

 
 

30 

verhuurprijs van de 
etage per nacht2) 

 
€ 85 

 
€ 115 

 
€ 130 

 
€ 90 

 

 
De etage wordt meteen na de verbouwing vanaf 1 januari 2018 verhuurd. 
 
 

noot 1 van het maximale aantal nachten dat de etage kan worden gehuurd 

noot 2 inclusief ontbijt en schoonmaak en vóór aftrek van de commissiekosten (3%) en 

toeristenbelasting (5%) 
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Informatiebron 3 

 
Verbouwing etage 
 
De totale investering in de verbouwing bestaat uit: 
 

tussenmuur eruit breken en afwerking €   3.000  

eigen opgang tot tweede etage bouwen € 10.000 

badkamer + wc €   5.000 

keukentje €   3.000 

totaal  € 21.000

 
Lening 
 
De verbouwing vindt plaats in december 2017. Karin heeft afgesproken 
met de aannemer dat zij op 1 januari 2018 zijn factuur betaalt. Voor de 
financiering van de verbouwing van € 21.000 zal op 1 januari 2018 een 
lening worden afgesloten. Deze lening zal worden afgelost met behulp 
van halfjaarlijkse annuïteiten. Deze annuïteit is € 2.338 en wordt voor het 
eerst op 30 juni 2018 betaald. De interest is 2% samengestelde interest 
per half jaar. 
 
Verhuurdersuitgaven 
 
De uitgaven van Karin om de etage te verhuren, worden 
‘verhuurdersuitgaven’ genoemd. Deze bestaan op grond van de 
belastingwetgeving uitsluitend uit: 
 

interestuitgaven in verband met de 
annuïteitenlening voor de verbouwing van de 
etage 

 
 
€ ……….…… 

gas/water/elektra   € 2,50 per verhuurde nacht

ontbijt € 5 per huurder per nacht 

 
De etage kan per nacht aan maximaal twee personen worden verhuurd. 
Karin gaat ervan uit dat de etage elk kwartaal bij 75% van de boekingen 
wordt verhuurd aan twee personen.  
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Informatiebron 4 

 
Hoe vaak schoonmaken? 
 
De etage wordt één keer per boeking schoongemaakt. Als de etage 
bijvoorbeeld twee aaneengesloten nachten wordt verhuurd aan dezelfde 
huurder, wordt er tussendoor niet schoongemaakt, maar wél wanneer de 
huurder is vertrokken. 
 
Karin gaat ervan uit dat in de ene helft van de boekingen de etage voor  
één nacht wordt verhuurd en in de andere helft van de boekingen de 
etage voor twee aaneengesloten nachten wordt verhuurd. 
 
Verwachte gemiddelde urenbesteding van Karin bij het verhuren van 
de etage (96 nachten in 2018) 
 

ontvangst gasten + maken van het 
ontbijt  

één uur per geboekte nacht 

schoonmaken etage drie uur per keer per boeking 

administratieve taken vier uur per verhuurbare week  
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Informatiebron 5 

 
De balans van V&D bv 
 

 
bron: V&D (aangepast) 
 

 Balans V&D bv per 31 december 2014  
(getallen x € 1.000)

 

Vaste activa  Eigen vermogen  

Immateriële vaste 
activa 

 
27.335 

Geplaatst 
aandelenkapitaal 

 
18 

Materiele vaste 
activa 

 
129.919 

 
Agioreserve 

 
74.982 

Financiële vaste 
activa 

 
      10 

 
Overige reserves 

 
   -/- 28.0071) 

  
157.264

 
Resultaat boekjaar

 
-/- 42.3741) 

    4.619

 
Vlottende activa 

 Lang vreemd 
vermogen 

 

Voorraden 75.291 6% Banklening 15.000 

Debiteuren 5.818  
Voorzieningen  

  
42.923 Overlopende activa 16.206 

Liquide middelen 8.026   57.923

  
105.341

Kort vreemd 
vermogen 

 

  Crediteuren 120.274 

  6% Banklening 25.000 

  Overlopende 
passiva 

 
14.922 

  Rekening 
courantkrediet 

 
19.877 

  Overig   19.990 

                200.063

  262.605   262.605

noot 1 -/- betekent negatief 
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Informatiebron 6            

 
V&D en haar stakeholders 
 

V&D In 2015 had V&D 63 filialen. Het warenhuis is in 1887 
opgericht door de zakenlieden Willem Vroom en Anton 
Dreesmann.  

Sun Capital De investeringsmaatschappij Sun Capital heeft alle 
aandelen van V&D. Sun Capital is daarnaast eigenaar 
van meer dan 300 andere bedrijven. 

Verhuurders De winkelpanden van V&D zijn in handen van enkele 
investeringsmaatschappijen waaraan huur moet worden 
betaald. 

Leveranciers V&D koopt haar goederen op rekening in bij meerdere 
leveranciers. 

Banken Naast een 6%-banklening heeft V&D ook een 
kredietfaciliteit waarmee eventuele maandelijkse 
tekorten aan liquide middelen kunnen worden 
opgevangen. Het gaat hier om een zogenaamd 
rekening-courantkrediet. 

Werknemers Er zijn ongeveer 10.000 werknemers in dienst bij V&D. 
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Informatiebron 7   

 
De resultatenbegroting eerste kwartaal van het jaar 2015 
 

Resultatenbegroting V&D eerste kwartaal van 2015 (getallen x € 1.000)

Omzet 153.600 

Inkoopwaarde van de omzet   69.000 

Brutowinst   84.600 

Loonkosten   35.640  

Huurkosten   18.500  

Afschrijvingskosten     7.500  

Overige kosten   35.200  

Totaal bedrijfskosten   96.840 

Bedrijfsresultaat -/-  12.2401) 

Financieringskosten    -/-       938 

Resultaat voor belasting -/-  13.1781) 

 
 
 

noot 1 -/- betekent negatief 
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Informatiebron 8 

 
Aanvullende informatie benodigd voor het invullen van de 
liquiditeitsbegroting van het eerste kwartaal 2015 
 
Uitgaven aan de 6% Banklening  
 
Op de balans per 31 december 2014 is een deel  van de 6% Banklening 
opgenomen onder lang vreemd vermogen (€ 15.000.000) en een deel  
onder kort vreemd vermogen (€ 25.000.000). Per 1 maart 2015 wordt het 
deel dat is opgenomen onder kort vreemd vermogen, afgelost. De 
interestbetaling over de totale 6% Banklening vindt jaarlijks achteraf per  
1 maart plaats. 
 
Uitgaven aan inkopen 
 
− De inkopen in 2014 die op 31 december 2014 nog niet zijn betaald, 

zijn opgenomen onder de balanspost crediteuren (€ 120.274.000) per 
31 december 2014. Deze worden volledig betaald in het eerste 
kwartaal van 2015. 

− De inkopen in het eerste kwartaal van 2015 zijn gelijk aan het op de 
resultatenbegroting van het eerste kwartaal van 2015 vermelde bedrag 
aan inkoopwaarde van de omzet. De inkopen worden gelijkmatig 
gespreid binnen het kwartaal gedaan.  

− Van de inkopen in het eerste kwartaal van 2015 wordt 10% contant 
betaald en is 90% op rekening met een krediettermijn van één maand.  

 
Uitgaven aan huur  
 
Op de resultatenbegroting van het eerste kwartaal van 2015 is een bedrag 
aan huurkosten opgenomen.  
− De huurkosten zijn € 6.000.000 over januari 2015. 
− Per 1 februari 2015 wordt de huur contractueel verhoogd tot  

€ 6.250.000 per maand. 
− De huur wordt per drie maanden vooruitbetaald op 1 februari, 1 mei,  

1 augustus en 1 november. 
 
 

einde  
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management & organisatie HAVO 2017-1 

 

uitwerkbijlage 

 
 
 

 27   
Liquiditeitsbegroting V&D eerste kwartaal 2015  

(getallen x € 1.000) 

Ontvangsten 

Uit verkoop van goederen 185.856

Investering Sun Capital            0

Totaal ontvangsten 185.856

 

Uitgaven 

Uitgaven aan lonen   33.000

Uitgaven aan huren ………

Uitgaven aan 6% banklening (vraag 25) ………

Uitgaven aan inkopen (vraag 26)   ………

Overige uitgaven 11.521

 
Totaal uitgaven ………

 

Saldo ………

 
  Berekeningen (getallen x € 1.000) 

 

 
Huur 

 
 

 
Saldo 

 
 

 
Conclusie: 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

Naam kandidaat __________________________  Kandidaatnummer ____________

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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HA-0251-a-17-2-o 

Examen HAVO 

2017 
 
 
 

 management & organisatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 30 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 59 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening gevraagd wordt, worden aan 
het antwoord meestal geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg of 
berekening ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee 
redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 2
woensdag 21 juni
13.30 - 16.30 uur
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Opgave 1 
 
In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. 
 
Leo en Marjan exploiteren vanaf 1 januari 2017 als vrijwilligers de kantine 
van de plaatselijke zweefvliegvereniging. In de kantine verkopen zij koffie 
en gebak aan de leden van de vereniging.  
Het resultaat dat op deze verkopen wordt behaald, komt ten gunste van 
de vereniging. De kantine wordt door de vereniging gepacht van de 
gemeente. Onderstaand schema geeft informatie over januari 2017. 
 

 
1p 1 Bereken de afzet van koffie en de afzet van gebak in de maand januari 

2017. 
 

2p 2 Bereken de totale brutowinst over januari 2017.  
 
Verder is nog gegeven van de exploitatie van de kantine over 2017: 
 

 
2p 3 Bereken het behaalde resultaat van de kantine over de maand januari 

2017. Geef aan of er sprake is van een voordelig of van een nadelig 
resultaat. 
 
De vereniging gaat ervan uit dat de pachtsom van de kantine in 2018 gaat 
stijgen. 
 

2p 4 Welk gevolg heeft de stijging van de pachtsom van de kantine voor de 
break-evenomzet van de kantine? Motiveer het antwoord. 
  

 verkoopprijs afzet omzet  inkoopprijs 
koffie € 2,50 ………….. €  2.040 € 0,90 

gebak € 3,75 ………….. €    360 € 1,05 

totaal   € 2.400  

kostenposten  

maandelijks af te dragen pachtsom van de kantine aan de 
gemeente 

 
€ 300 

overige constante kosten per maand € 500 

variabele bedrijfskosten als percentage van de omzet 25,2 

Pagina: 118Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 HA-0251-a-17-2-o 3 / 13 lees verder ►►►

Opgave 2 
 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. 
 
Vivesta is een woningcorporatie en bezit 5.040 sociale huurwoningen op  
1 januari 2015. Woningcorporaties zijn van oorsprong organisaties die 
zich richten op het bouwen, beheren en verhuren van sociale 
huurwoningen. Dat zijn huurwoningen met een lagere huur, bedoeld voor 
mensen met lagere inkomens.  
 
In 1994 werd de rechtsvorm van Vivesta omgezet van een vereniging in 
een stichting en kreeg Vivesta een Raad van Toezicht. Een Raad van 
Toezicht is vergelijkbaar met de Raad van Commissarissen bij een nv of 
bv. Een taak van de Raad van Toezicht is het uitoefenen van toezicht op 
het bestuur. 
 

2p 5 Om welke reden is de behoefte aan een Raad van Toezicht bij een 
stichting groter dan bij een vereniging?  
 
De relatie tussen woningcorporaties en de overheid is tweezijdig. Voor 
woningcorporaties is het enerzijds een voordeel dat zij staatssteun 
ontvangen bij het aangaan van leningen. Hierbij staat de overheid garant 
voor de betaling van interest en aflossingen. 
Anderzijds is het een nadeel dat de overheid via de Belastingdienst sinds 
2013 de woningcorporaties ook een verhuurdersheffing oplegt  
(zie informatiebron 1).  
 

2p 6 Leg uit welk financieel voordeel woningcorporaties hebben bij de 
onderhandelingen met geldschieters, wanneer de overheid garant staat 
voor de betaling van interest en aflossingen over hun leningen.  
 
De invoering van de verhuurdersheffing betekent voor de 
woningcorporaties een stijging van de uitgaven. De totale WOZ-waarde 
van de 5.040 sociale huurwoningen die Vivesta op 1 januari 2015 in 
eigendom heeft, bedraagt € 678.736.800. In het jaar 2015 heeft er geen 
verandering in het woningbezit plaatsgevonden. 
 

2p 7 Bereken met behulp van informatiebron 1 de verhuurdersheffing die 
Vivesta over 2016 verschuldigd is aan de Belastingdienst.  
 

Pagina: 119Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 HA-0251-a-17-2-o 4 / 13 lees verder ►►►

Omdat door de verhuurdersheffing haar financiële positie verslechtert, 
stelt Vivesta een plan op.  
 
Het plan ‘verbetering financiële positie’ omvat: 
 
a verkoop van een deel van de sociale huurwoningen op 1 januari 2016 

 
en in 2016 ten opzichte van 2015: 
 

b lagere interestuitgaven 
c lagere onderhoudsuitgaven 
d lagere personeelsuitgaven 
e hogere huurontvangsten ondanks de verkoop van sociale 

huurwoningen. 
 
Verkoop 
 
Op 1 januari 2016 zal Vivesta 40 sociale huurwoningen verkopen:  
− 26 aan zittende huurders tegen een opbrengst van 90% van de 

gemiddelde WOZ-waarde per 1 januari 2015 per woning en  
− 14 aan nieuwe bewoners tegen een opbrengst van 100% van de 

gemiddelde WOZ-waarde per 1 januari 2015 per woning.  
 

2p 8 Bereken het bedrag dat Vivesta door de verkoop van de 40 woningen op  
1 januari 2016 in totaal zal ontvangen.  
 
Lagere interestuitgaven  
 
Het te ontvangen bedrag uit de verkoop van de sociale huurwoningen zal 
worden gebruikt voor aflossingen op leningen. Die leningen met het 
hoogste interestpercentage zullen als eerste geheel of gedeeltelijk worden 
afgelost. Deze aflossing gebeurt boetevrij. 
 

3p 9 Bereken welk bedrag in totaal in 2016 aan interestuitgaven bespaard 
wordt door deze aflossingen (afronden op hele euro’s) 
(zie informatiebron 2).  
 
Lagere onderhoudsuitgaven  
 
Vivesta wil in 2016 de onderhoudsuitgaven per woning verlagen door de 
uitgaven van planmatig onderhoud gelijk te maken aan wat landelijk 
gebruikelijk is: € 845 planmatige onderhoudsuitgaven per woning per jaar.  
 

1p 10 Bereken de planmatige onderhoudsuitgaven per woning in 2015. 
(afronden op hele euro’s naar beneden) (zie informatiebron 3). 
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2p 11 Bereken de totale verlaging van de uitgaven op planmatig onderhoud in 
2016 ten opzichte van 2015. Splits deze verlaging in een verlaging als 
gevolg van minder woningen door verkoop van 40 huurwoningen en een 
verlaging als gevolg van minder onderhoudsuitgaven per woning door uit 
te gaan van de landelijke norm. Vul de uitwerkbijlage bij deze vraag in. 
 
Lagere personeelsuitgaven 
 
Vivesta wil in 2016 de personeelsuitgaven (zie informatiebron 4) per 
woning verlagen door de inzet van personeel gelijk te maken aan wat 
landelijk gebruikelijk is: 1,05 fte aan werknemers per jaar per 100 
huurwoningen. 
Per 1 januari 2016 brengt Vivesta het aantal fte’s omlaag door 
werknemers te ontslaan. Per leeftijdsgroep zullen evenveel fte’s 
verdwijnen. De uitgaven van deze ontslagronde bedragen in 2016 voor 
Vivesta eenmalig € 100.000.  
 

1p 12 Toon aan dat in 2016 in totaal aan werknemers voor 7,5 fte ontslagen 
wordt. 
 
In 2016 is er geen loonstijging ten opzichte van 2015. 
 

2p 13 Bereken de totale verlaging van de personeelsuitgaven in 2016 ten 
opzichte van 2015. 
 
Hogere huurontvangsten 
 
De huurontvangsten over 2016 ten opzichte van 2015 stijgen met  
€ 1.410.000.  
 
Vivesta wil met de onderdelen b, c, d en e van het plan minimaal 75% van 
de verhuurdersheffing van 2016 terugverdienen.  
 
Conclusie 
 

3p 14 Toon met een berekening aan of het Vivesta lukt om met de genoemde 
maatregelen (b tot en met e), minimaal 75% terug te verdienen van de 
verhuurdersheffing in 2016. 
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Opgave 3 
 
Van de onderneming Harbo nv is gegeven: 
 

 
 

 
In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) staat de 
winstverdeling 2016 op de agenda. Aandeelhouder Ton Jansen wil dat 
van de winst na belasting per aandeel over 2016 minimaal een even groot 
deel aan dividend per aandeel wordt uitgekeerd als in 2015.  
 

1p 15 Druk het dividend per aandeel in 2015 uit in een percentage van de winst 
na belasting per aandeel in 2015. 
 

2p 16 Bereken de winst na belasting per aandeel over 2016. 
 
Na overleg wordt besloten tot een dividendbeschikbaarstelling van € 0,75 
per aandeel. 
 

2p 17 Toon met een berekening aan of hiermee aan de wens van Ton Jansen 
wordt voldaan. 
 

creditzijde balans 
(getallen x € 1.000) 

31 december 
2016

 31 december 
2015

Geplaatst 
aandelenkapitaal 249

 
249 

Reserves 248.770 219.819 

Winst na belasting 26.892 19.920 

Eigen vermogen 275.911  239.988

Langlopende 
verplichtingen 94.710

 
126.292

Kortlopende 
verplichtingen 252.024

 
213.309

 622.645  579.589

 2016 2015
nominale waarde per aandeel € 0,01 € 0,01

winst na belasting per aandeel ………. € 0,80

dividend per aandeel ………. € 0,60
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De Raad van Bestuur van Harbo maakt zich zorgen over de solvabiliteit 
van de onderneming. Door de winstverdeling verslechtert de solvabiliteit. 
Zij wil via het dividendbeleid de verslechtering van de solvabiliteit 
beperken.  
 

1p 18 Noem een manier hoe via het dividendbeleid een bijdrage kan worden 
geleverd aan het beperken van de verslechtering van de solvabiliteit.  
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Opgave 4 
 
Bij deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. 
 
Bij tennisvereniging Nonig uit Groningen is het boekjaar gelijk aan het 
kalenderjaar. Hierna staan vier financiële overzichten van Nonig vermeld.  
 

 

 

  

debet                            Balans per 1 januari 2016 (getallen x € 1)             credit     
Inventaris 4.500 Eigen vermogen 4.545

Tennismaterialen …………. 4% Lening 4.500

Barvoorraad 895 Nog te betalen huur ………..

Nog te ontvangen contributie 425 Nog te betalen interest 30

Bank 1.525  

Kas    175             

 ………….  ………..

Overzicht ontvangsten en uitgaven in 2016 (getallen x € 1) 
Ontvangsten Uitgaven 
Sponsoring 1.500 Tennismaterialen 1.000

Contributie …(a)… Afdracht Tennisbond 2.400

Competitiegeld 1.350 Inkopen barvoorraad 2.500

Barontvangst 3.900 Aflossing 4% Lening 600

 Interest 4% Lening …(b)…
 Huur 7.145

Saldo ………… Saldo …………

 …………  …………

Staat van baten en lasten over 2016 (getallen x € 1) 
Baten Lasten
Sponsoring 1.500 Afschrijving tennismaterialen …………

Contributie 7.750 Afschrijving inventaris 450

Competitiegeld ………… Afdracht Tennisbond ….….…..

Baropbrengst 3.900 Inkoopwaarde baropbrengst 3.000

 Interest 4% Lening …………

 Huur 7.800

Saldo ………… Saldo …………

 …………  …….…..
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Verder zijn de volgende gegevens bekend. 
− Op de 4% Lening wordt elk jaar op 1 mei en 1 november een gelijk 

bedrag afgelost. Op dezelfde data wordt de interest achteraf betaald. 
− De ontvangsten en uitgaven vinden zowel per kas als per bank plaats. 
− Contributie die aan het einde van een seizoen nog niet is ontvangen, 

wordt in de eerste maand van het volgende seizoen ontvangen. 
− Alle betalingsverplichtingen van Nonig worden binnen 12 maanden 

voldaan. 
 

2p 19 Bereken de contributieontvangsten (a) in 2016.  
 

2p 20 Bereken de interestuitgaven (b) in 2016.  
 

2p 21 Bereken de waarde van de barvoorraad (c) per 31 december 2016.  
 

3p 22 Bereken het banksaldo (d) per 31 december 2016.  
 
 

debet   Balans per 31 december 2016 (getallen x € 1)                       credit 
Inventaris 4.050 Eigen vermogen ………..

Tennismaterialen ..…….. 4% Lening 3.900

Barvoorraad …(c)… Vooruitontvangen contributie 1.400

Bank …(d)… Nog te betalen huur ………..

Kas    195 Nog te betalen interest     26

  …..……  ….……
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Opgave 5 
 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 5  en 6. 
 
Deria bv is een onderneming die handelt in fietsen voor consumenten. Het 
bedrijf heeft na een moeizame start een aantal succesvolle jaren achter 
de rug en wil uitbreiden.  
 
In 2017 heeft Deria voor de investering in de uitbreiding een bedrag nodig 
van € 16.200.000, waarvan Deria € 5.400.000 wil financieren met nieuw 
eigen vermogen. Deria kiest hierbij voor een aandelenemissie.  
 

1p 23 Op welke andere wijze dan door een aandelenemissie kan een 
onderneming een investering financieren met eigen vermogen?  
 
Deria kiest voor een openbare aandelenemissie. Hiertoe wordt de bv 
omgezet in een nv en vraagt Deria beursnotering aan. De nieuwe 
aandelen zullen gecreëerd en geplaatst gaan worden. Van de huidige 
aandeelhouders worden de aandelen van de bv omgezet in aandelen van 
de nv.  
De huidige aandeelhouders willen na de aandelenemissie een belang van 
minimaal 51% overhouden. 
 

2p 24 Bereken hoeveel aandelen Deria maximaal kan emitteren om te voldoen 
aan de wens van 51% (zie informatiebron 5).  
 
Op grond van een marktanalyse zal de verwachte emissiekoers van een 
aandeel Deria € 30 zijn.   
 

1p 25 Bereken hoeveel aandelen Deria moet emitteren om het benodigde 
bedrag aan eigen vermogen (€ 5.400.000) op te halen  
(zie informatiebron 5).  
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Deria vraagt een beursnotering aan bij de Amsterdamse Effectenbeurs. 
Deze aanvraag wordt goedgekeurd indien Deria voldoet aan de 
noteringseisen van de Amsterdamse Effectenbeurs (zie informatiebron 6).  
 
Conclusie 
 

7p 26 Toon aan of Deria voldoet aan de gestelde noteringseisen van de 
Amsterdamse Effectenbeurs én aan de 51%-wens van de huidige 
aandeelhouders. Vul de uitwerkbijlage horende bij deze vraag volledig in. 
 
Wanneer de beursgang slaagt, zal Deria in de toekomst ook onder 
gunstigere voorwaarden kunnen lenen bij vermogensverschaffers. 
 

1p 27 Leg uit dat een beursgang in de toekomst kan leiden tot gunstigere 
leenvoorwaarden bij vermogensverschaffers.  
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Opgave 6 
 
In deze opgave is het btw-tarief 21%. 
 
Van Kanio bv zijn de volgende gegevens bekend van de inkopen in 2016: 
 
− Van de inkopen is 75% op rekening en de rest contant.  
− De crediteurentermijn is één maand. 
− In het vierde kwartaal van 2016 zijn de inkopen € 1.440.000 exclusief 

btw.  
− Binnen ieder kwartaal zijn inkopen gelijkmatig verdeeld. 
 

2p 28 Bereken het bedrag van de post Crediteuren op de balans van Kanio op 
31 december 2016. 
 
Van Kanio bv zijn de volgende gegevens bekend van de verkopen in 
2016: 
 
− De omzet exclusief btw over 2016 is € 8.400.000. 
− Binnen het jaar zijn de verkopen gelijkmatig verdeeld. 
− De verkopen zijn geheel op rekening.  
− De debiteurentermijn is twee maanden. 
 

1p 29 Bereken het bedrag dat in het vierde kwartaal van 2016 door Kanio is 
ontvangen van debiteuren. 
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Kanio verhuurt een deel van haar bedrijfspand. Op de balans van Kanio 
staat een post die met deze huur te maken heeft. Het verloop van deze 
balanspost is hieronder grafisch geschetst: 
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Verloop balanspost met betrekking tot huur

 
 
Aan het verloop van de grafiek is af te leiden of de huur door Kanio 
vooruit ontvangen of achteraf ontvangen wordt. 
 

2p 30 Wordt de huur door Kanio vooruit ontvangen of achteraf ontvangen? 
Motiveer het antwoord met behulp van het verloop van de grafiek.  
 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Informatiebron 1  
 
De verhuurdersheffing 
 
Deze heffing wordt door de overheid opgelegd aan verhuurders van 
sociale huurwoningen. De verhuurdersheffing is 0,449%. Deze heffing 
wordt berekend over (A – B) waarbij: 
 
A = de totale WOZ-waarde1) van alle sociale huurwoningen die een 
woningcorporatie bezit (stand 1 januari van voorafgaand kalenderjaar)  
 
B = tien keer de gemiddelde WOZ-waarde van een sociale huurwoning die 
een woningcorporatie bezit (stand per 1 januari van voorafgaand 
kalenderjaar) 
 
Een woningcorporatie die tien sociale huurwoningen of minder verhuurt, 
betaalt dus geen heffing. 
 

 
 
 

noot 1 De WOZ-waarde van een woning is de waarde zoals die door de gemeente waarin die 

woning staat, wordt bepaald. De WOZ-waarde van een woning is de grondslag voor 

(gemeentelijke) belastingheffingen. 
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Informatiebron 2 
 
Overzicht van de leningen van Vivesta, stand per 1 januari 2016 
 

 

 
 
 

resterende 
looptijd 
(jaren) 

leningen (getallen x € 1.000) ingedeeld naar oplopend 
interestpercentage

 

3,0% 3,5% 4,0% 5,2% 7,0% 7,5% totaal
  0 -   5   1.250a  26.657b  32.011c   11.662d  1.685e 73.265

  6 - 10 12.309 33.012 11.500    56.821

11 - 15     5.000 14.296 17.500   36.796

16 - 20 10.649     6.777   17.426

     >20  24.587 35.359    59.946

totaal 24.208 89.256 93.166 24.277 11.662 1.685 244.254

Van de leningen in categorie 0-5 jaar is de resterende looptijd (per 1 januari 2016): 

noot a en b :  24 maanden 

noot c :  18 maanden 

noot d :     6 maanden 

noot e:    8 maanden 
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Informatiebron 3 
 
Onderhoudsuitgaven van Vivesta over 2015 
 

Onderhoudsuitgaven 2015, totaal € 6.386.211

€ 4.749.000

€ 1.076.699

€ 560.512

planmatig onderhoud
Legenda:

klachtenonderhoud

mutatieonderhoud

 
 
 
Onder planmatig onderhoud vallen onder andere schilderwerk en 
werkzaamheden aan daken.  
Klachtenonderhoud wordt verricht op verzoek van de huurder bij kleine 
gebreken (lekkende kranen en dergelijke). 
Mutatieonderhoud vindt plaats wanneer een woning bij vertrek van een 
huurder weer in originele staat moet worden gebracht.  
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Informatiebron 4 
 
Gemiddeld personeelsbestand van Vivesta in 2015 (1 januari tot en 
met 31 december) 
 

leeftijdsgroep totaal 
fte1)

gemiddelde 
personeelsuitgaven 

(in €) per fte

totale 
personeelsuitgaven 

(in €)
tot en met 29 jaar  8 32.000   256.000

30 tot en met 39 jaar 13 44.000   572.000

40 tot en met 49 jaar 20 53.000 1.060.000

50 tot en met 59 jaar 13 56.000   728.000

60 tot en met 66 jaar   6 60.000   360.000

totaal 60 2.976.000

 
 
 

noot  1 fte (fulltime equivalent) staat voor een volledige baan (wanneer bijvoorbeeld twee 

deeltijdwerknemers elk een “halve” baan hebben, is dat samen 1 fte) 
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Informatiebron 5 
 
Financiële gegevens Deria 
 

€ 6.000.000

€ 5.000.000

€ 4.000.000

€ 3.000.000

€ 2.000.000

€ 1.000.000

€ 0

− € 1.000.000

− € 2.000.000

− € 3.000.000

− € 4.000.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

goedgekeurde winstcijfers 2011 t/m 2016

 
 
 

debet     Balans Deria bv per 31 december 2016  
(getallen x € 1.000)   

credit

Vaste activa 5.715 Aandelenkapitaal 2.000

 Herwaarderingsreserve 800

 Algemene reserve 2.100

 Nieuwbouwreserve 500

 Pensioenvoorziening 120

 Hypothecaire lening 850

Vlottende activa 1.068 Crediteuren 465

 Te betalen btw 42

 Rekening-courantkrediet 130

Liquide activa 224  

                  

 7.007  7.007

 
De nominale waarde van een aandeel is € 10.   
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Informatiebron 6 
 
Voorwaarden notering aan de Amsterdamse Effectenbeurs  
 
De Amsterdamse Effectenbeurs heeft een aantal voorwaarden waaraan 
moet worden voldaan voor een notering op de Effectenbeurs. De minimale 
vereisten waaraan een onderneming bij beursgang moet voldoen, zijn: 
 
1 De onderneming moet langer dan vijf jaar bestaan. 
2 De onderneming moet een eigen vermogen hebben van minimaal  

€ 5.000.000 voor de toetreding. 
3 Er moet in de afgelopen vijf jaar minimaal drie jaar winst zijn gemaakt. 
4 De onderneming moet een track record (goedgekeurde jaarcijfers) 

hebben van minimaal drie jaar. 
5 De minimale omvang van de verwachte opbrengst van de emissie is  

€ 4.500.000.  
 
bron: AEX (aangepast) 

 
 

einde  
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management & organisatie HAVO 2017-2 

 
uitwerkbijlage 

 
 
 

 11  
besparing planmatige onderhoudsuitgaven 2016 ten opzichte van 

2015 

 berekening uitkomst 

door verkoop van 40 
huurwoningen 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

door voor de 
huurwoningen die in 
bezit blijven uit te gaan 
van de landelijke norm 
(afronden op hele 
euro´s) 

  

totale besparing   

Naam kandidaat __________________________  Kandidaatnummer ____________
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 26  
toetredingseis (zie 
informatiebron 6) 

wel/niet motivatie 

1   
 
 
 
 

2   
 
 
 
 

3   
 
 
 
 

4   
 
 
 
 

5   
 
 
 
 

   
51%-wens huidige 
aandeelhouders 

  
 
 

   
conclusie  

 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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HA-0251-a-16-1-o 

Examen HAVO 

2016 
 
 
 

 management & organisatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage.  
 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 31 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 58 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening gevraagd wordt, worden aan 
het antwoord meestal geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg of 
berekening ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee 
redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 1
woensdag 18 mei
13.30 - 16.30 uur
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Opgave 1 
 
Bij een keten van elektronicawinkels kunnen consumenten hun aankopen 
in termijnen betalen.  
 

 
 

2p 1 Noem twee vormen van consumptief krediet waarbij consumenten hun 
aankopen in termijnen betalen. 
 
De keten hanteert onderstaande tabel. 
 

totaal 
krediet- 
bedrag 

enkelvoudige 
interest per jaar 

termijnbedrag 
per maand 

looptijd in 
maanden 

totaal te 
betalen 

€     750,00 15% €   22,50 43 €   967,50 

€  1.000,00 15% €   30,00 43 € 1.290,00

€  1.500,00 15% €   45,00 43 € 1.935,00

€  2.000,00 15% €   60,00 43 € 2.580,00

 
Bij het aflossen van krediet zijn verschillende aflossingssystemen 
mogelijk: 
 
− met gelijke bedragen 
− door middel van annuïteiten 
− aan het eind van de looptijd in één keer 
 

2p 2 Op basis van welk aflossingssysteem wordt bovenstaand krediet afgelost?  
Motiveer het antwoord. 
 
 

Pagina: 140Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 HA-0251-a-16-1-o 3 / 13 lees verder ►►►

1p 3 Bereken het interestbedrag in de eerste maand bij een kredietbedrag van  
€ 1.000. 
 

2p 4 Bereken de aflossing in de tweede maand bij een kredietbedrag van  
€ 1.000. 
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Opgave 2 
 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. 
 
Yildiz is sinds 1 juli 2013 eigenaar van een Domino’s Pizza vestiging in 
Almelo (DPA bv). Hij gebruikt de verkoopformule van Domino’s 
Nederland.  
Zijn onderneming heeft rechtspersoonlijkheid. 
 

1p 5 Wat houdt rechtspersoonlijkheid van een onderneming voor de eigenaar 
in? 
 
DPA is voor een groot deel gefinancierd door het hoofdkantoor van 
Domino’s Nederland. Deze lening is een 6% lening van € 157.000 en 
moet op 30 juni 2016 worden afgelost (zie informatiebron 1). 
DPA is op zoek naar geld om deze lening af te lossen. DPA overweegt 
twee leningsvormen. 
 
A. een lening bij ABN AMRO met een looptijd van vijf jaar  
     (zie informatiebron 2) 
of 
B. crowdfunding via Geldvoorelkaar.nl (zie informatiebron 3) 
 
DPA zal kiezen voor de leningsvorm met de laagste kosten over de 
gehele looptijd. 
 
A.  Lening bij ABN AMRO 
 
DPA heeft een voorstel ontvangen van ABN AMRO voor een lening van  
€ 157.000.  
 

1p 6 Leg uit waarom het interestpercentage van de lening bij de ABN AMRO 
afhankelijk is van de solvabiliteit. 
 

2p 7 Toon door middel van een berekening aan dat bij een lening van  
€ 157.000 aan DPA, na aflossing van de lening aan het hoofdkantoor, 
wordt voldaan aan de solvabiliteitseis van ABN AMRO. 
 
De kredietkosten over de eerste drie jaar van de lening van € 157.000 bij 
ABN AMRO bedragen € 33.912. 
 

2p 8 Bereken de schuldrest na drie jaar. 
 

2p 9 Bereken voor DPA de totale kredietkosten over de gehele looptijd van vijf 
jaar van de lening bij ABN AMRO. 
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B. Crowdfunding 
 
In Nederland kan crowdfunding onder andere plaatsvinden via 
Geldvoorelkaar.nl (zie informatiebron 3). In maart 2016 heeft DPA 
informatie aangevraagd voor een krediet van € 157.000 via 
Geldvoorelkaar.nl.  
 
DPA zal plaatsingskosten moeten betalen voor de plaatsing van een 
aanvraag van een lening op de website van Geldvoorelkaar.nl en 
afsluitkosten als de lening wordt volgeschreven (zie informatiebron 4). 
DPA verwacht dat de leningaanvraag van € 157.000 op tijd zal worden 
volgeschreven. De looptijd is vijf jaar. 
 

3p 10 Bereken het totale bedrag aan tarieven dat DPA aan Geldvoorelkaar.nl 
moet betalen als de lening wordt volgeschreven. 
 
De annuïteit voor een lening van € 157.000 via Geldvoorelkaar.nl zal  
€ 3.124 per maand zijn (bij een looptijd van 60 maanden). 
De kredietkosten van DPA bij crowdfunding via Geldvoorelkaar.nl bestaan 
uit interestkosten en de te betalen tarieven. 
 

2p 11 Bereken voor DPA de totale kredietkosten over de gehele looptijd van vijf 
jaar van de lening via Geldvoorelkaar.nl. 
 
Conclusie 
 
DPA zal kiezen voor die leningsvorm waarbij over de gehele looptijd de  
kosten het laagst zijn. 
 

1p 12 Leg uit voor welke leningsvorm DPA dan kiest. 
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Opgave 3 
 
Bij deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. 
 
De penningmeester van hengelsportclub “De Karperkuil” heeft de 
volgende (gedeeltelijk ingevulde) overzichten (getallen in euro’s) met 
betrekking tot 2015 opgesteld. 
 

Balans per 1 januari 2015 
Debet                                                                                              Credit
Inventaris 3.200 Eigen vermogen 1.665

Vooruitbetaalde 
vergunningen  371

 
Lening ASN Bank 1.500

Nog te ontvangen 
contributie 108

Nog te betalen huur 
clubruimte 570

 
Bank 290

Vooruitontvangen 
subsidie 265

Kas      31           

 4.000  4.000

 
 

Overzicht van ontvangsten en uitgaven 2015 
Ontvangsten                                                                             Uitgaven 
Contributie 2.700 Vergunningen 329

Subsidie ……… Huur clubruimte 2.325

 Aflossing ASN Bank 600

 Investering inventaris ..(a)..
 Interest …….

Saldo 499          

 3.699  3.699

 
 

Staat van baten en lasten 2015 
Baten                                                                                              Lasten 
Contributie ..(b).. Vergunningen 371

Subsidie ……… Huur clubruimte 2.355

 Afschrijving inventaris 600

 Interest …….

         Saldo      21

 3.392  3.392
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Balans per 31 december 2015 
Debet                                                                                              Credit
Inventaris 3.000 Eigen vermogen ..(d)..
Vooruitbetaalde 
vergunningen  ………

 
Lening ASN Bank 900

Nog te ontvangen 
contributie 270

Nog te betalen huur 
clubruimte ..(c)..

Kas ..(e).. Vooruitontvangen subsidie 235

            Bank 179

 ……….  ………

 
Alle nog te ontvangen en nog te betalen bedragen op de balans van  
1 januari 2015 zijn in de loop van 2015 ontvangen respectievelijk betaald. 
Alle betalingen vinden plaats per bank en/of kas. 
 

2p 13 Bereken de investering in de inventaris in 2015 (zie (a)). 
 

2p 14 Bereken de contributiebaten over 2015 (zie (b)). 
 

2p 15 Bereken de nog te betalen huur voor de clubruimte op 31 december 2015 
(zie (c)). 
 

1p 16 Bereken het eigen vermogen op 31 december 2015 (zie (d)). 
 

2p 17 Bereken de kas op 31 december 2015 (zie (e)). 
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Opgave 4 
 
Schepers nv heeft bij de winstverdeling in de jaren vóór 2014 een 
dividend gehanteerd van 5%. Dit dividend werd geheel in de vorm van 
cashdividend uitgekeerd.  
Met ingang van 2014 hanteert Schepers hetzelfde dividendpercentage, 
maar bestaat de ene helft uit cashdividend en de andere helft uit 
stockdividend. In de jaren tot en met 2014 was het resultaat van Schepers 
toereikend om te voldoen aan alle winstuitkeringen. 
 

2p 18 Leg uit hoe dit nieuwe dividendbeleid in 2014 van Schepers vergeleken 
met het beleid van vóór 2014 gunstiger uitpakt voor de hoogte van het 
eigen vermogen. 
 
Van Schepers nv zijn onderstaande gegevens bekend. 
 

Eigen vermogen Schepers nv 31 per december 2014 (getallen x € 1) 
Maatschappelijk aandelenkapitaal 40.000.000 

Aandelen in portefeuille 15.000.000 

Geplaatst aandelenkapitaal  25.000.000

Reserves  10.000.000

Resultaat over 2014 voor belasting     3.000.000

 
− De nominale waarde is € 0,25 per aandeel. 
− Voor de vennootschapsbelasting gelden de volgende tarieven: 
 

voor het deel van het belastbare bedrag tarief
tot en met € 200.000 20,0% 
boven € 200.000 25,0% 

 
Van het resultaat over 2014 na belasting is de volgende winstverdeling 
goedgekeurd: 
− Dividend is 5%, waarvan de helft cashdividend en de helft 

stockdividend. 
− Het resterende bedrag wordt toegevoegd aan de reserves. 
 

1p 19 Welk orgaan binnen een nv moet de winstverdeling goedkeuren? 
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Het tarief van de dividendbelasting is 15%. 
 

3p 20 Bereken het bedrag dat door Schepers wordt toegevoegd aan de reserves 
als gevolg van de winstverdeling van 2014. 
 

2p 21 Bereken het aantal geplaatste aandelen nadat aan alle verplichtingen als  
gevolg van de winstverdeling van 2014 is voldaan. 
 

2p 22 Bereken de intrinsieke waarde per aandeel van Schepers nadat de 
winstverdeling van 2014 heeft plaatsgevonden. 
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Opgave 5 
 
Bij deze opgave hoort de informatiebron 5. 
 
Bij deze opgave blijven belastingen buiten beschouwing. 
 
De Vries bv is een onderneming in de tweewielerbranche. De Vries begint 
in 2016 met de assemblage en verkoop van een nieuwe scooter, de 
Speedstyle, aan consumenten.  
De Vries koopt de onderdelen van de Speedstyle in China en in 
Nederland in.  
De Vries wil de verkoopprijs van de Speedstyle op € 1.300 vaststellen en 
verwacht hierbij een afzet van 1.000 stuks. 
De Vries gaat onderzoeken of deze verkoopprijs tot een positieve bijdrage 
aan het bedrijfsresultaat zal leiden. 
 
Hiertoe worden eerst de kosten berekend van de Speedstyle. 
 
De totale variabele kosten van een Speedstyle bestaan uit de inkoopprijs 
van de scooteronderdelen (zie informatiebron 5) en de inkoopkosten. De 
inkoopkosten bestaan uit transportkosten en verzekeringskosten. 
 

3p 23 Bereken de totale inkoopprijs in euro’s van de scooteronderdelen per 
Speedstyle in 2016. 
 

1p 24 Leg uit waarom De Vries de inkoopkosten tot de variabele kosten rekent. 
 
De inkoopkosten per Speedstyle zijn 5% van de totale variabele kosten 
per Speedstyle.  
 

1p 25 Bereken de totale variabele kosten per Speedstyle in 2016. 
 
De totale constante kosten die toegerekend worden aan de Speedstyle 
zullen in 2016 € 180.000 per jaar zijn. 
 

2p 26 Toon met behulp van de berekening van de dekkingsbijdrage aan dat de 
bijdrage aan het totale bedrijfsresultaat door Speedstyle over 2016 
negatief is. 
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Een medewerker van De Vries wil weten hoeveel Speedstyles er extra 
verkocht moeten worden waardoor er geen negatieve bijdrage aan het 
totale bedrijfsresultaat ontstaat. Hij gaat er vanuit dat de verkoopprijs, de 
totale constante kosten en de variabele kosten per Speedstyle niet zullen 
veranderen. 
 

2p 27 Bereken de extra benodigde verkopen Speedstyles. 
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Opgave 6 
 
De belastingen blijven in deze opgave buiten beschouwing. 
 
Groothandelsonderneming Gronder koopt het product Line in bij een 
fabrikant en verkoopt het vervolgens aan een aantal detaillisten.  
 
Inkoop bij fabrikant 
 
Wanneer Gronder in een jaar meer dan 100.000 Lines inkoopt, ontvangt 
Gronder over het meerdere een korting.  
 
In de grafiek hieronder zijn de totale kosten voor Gronder opgenomen 
voor het jaar 2015. Gronder heeft in dat jaar 150.000 Lines ingekocht en 
verkocht. De totale variabele kosten met betrekking tot de Lines bestaan 
voor Gronder alleen uit de inkoopwaarde van de verkochte Lines. 
  

€ 0
200.000
400.000
600.000
800.000

1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000

kosten
(€)

afzetLegenda:
totale constante kosten totale variabele kosten

0 50.000 100.000 150.000

€ 1.350.000

 
 

2p 28 Bereken met behulp van de grafiek hoeveel procent korting Gronder in 
2015 ontving op de Lines die zij inkocht boven 100.000 stuks.  
 
 
 

Pagina: 150Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 HA-0251-a-16-1-o 13 / 13 lees verder ►►►

Verkoop aan detaillisten 
 
De standaardverkoopprijs bedraagt € 20 per stuk. Op deze verkoopprijs 
wordt een korting gegeven wanneer een detaillist alle inkopen binnen acht 
dagen betaalt. Deze korting is 2% van de standaardverkoopprijs.  
 
In de onderstaande tabel is de afzet in 2015 van Gronder te zien en de 
gegevens over het betaalgedrag van detaillisten A, B en C. 
 

                                        2015 
detaillist afzet Lines betaling binnen 8 dagen 
A 
B 
C 

34.000 
50.000 
66.000 

nee 
ja 
nee 

 
2p 29 Van welk van de hieronder staande situaties is sprake ten aanzien van  

detaillist A? Motiveer het antwoord. 
 
1 Gronder verstrekt leverancierskrediet. 
2 Gronder verstrekt afnemerskrediet. 
3 Gronder ontvangt leverancierskrediet. 
4 Gronder ontvangt afnemerskrediet. 
 

2p 30 Bereken het totale bedrag dat Gronder van detaillist B als gevolg van de 
verkopen in 2015 moet ontvangen. 
 

3p 31 Bereken de totale nettowinst van Gronder over 2015.  
 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Informatiebron 1 

 
Financiële gegevens DPA 
 

Balans per 30 juni 2016 (getallen x € 1) 

Inventaris 216.000 Eigen vermogen 42.000

Voorraden 18.000 6% Lening Hoofdkantoor 157.000

Bank 2.000 Crediteuren   38.000

Kas    1.000              

 237.000  237.000

 
 

Informatiebron 2 

 
Lening bij ABN AMRO 
 
ABN AMRO is bereid een lening van € 157.000 te verstrekken aan DPA 
onder de volgende voorwaarden: 
 
1 De solvabiliteit (eigen vermogen in procenten van het vreemd 

vermogen) na verstrekking van de nieuwe lening en de aflossing van 
de lening aan het hoofdkantoor is minimaal 20%. 
 

2 De lening wordt aan het eind van elk jaar lineair afgelost in (naar 
keuze) 2, 5 of 10 jaar. 
 

3 De hoogte van het interestpercentage is afhankelijk van de solvabiliteit 
op 30 juni 2016 en de looptijd van de lening. 

 

  vaste interest bij een 
looptijd van 

  2 jaar 5 jaar 10 jaar 

solvabiliteit 

lager dan 30% 8,6% 9,0% 9,3% 

tussen 30% en 50% 7,8% 8,2% 8,5% 

hoger dan 50% 7,0% 7,4% 7,7% 

 
4 De kredietkosten bestaan uitsluitend uit interestkosten.  

Er zijn geen afsluitingskosten. 
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Informatiebron 3 

 
Crowdfunding via Geldvoorelkaar.nl  
 
Crowdfunding is een alternatieve financieringswijze zonder tussenkomst 
van banken waarbij het publiek projecten financiert. 
 
Bij Geldvoorelkaar.nl kunnen organisaties en particulieren die een 
financiering zoeken voor een project zich op de website presenteren aan 
geldgevers.  
Geldvoorelkaar.nl ontvangt een vergoeding van de geldnemers.  
De organisaties en particulieren (geldnemers) vermelden hun plannen, het 
benodigde vermogen, de looptijd van de lening en het geboden 
interestpercentage. Alle leningen via Geldvoorelkaar.nl worden afgelost 
door middel van maandelijkse annuïteiten. 
 
Geldgevers krijgen een vaste termijn van maximaal drie maanden om in te 
schrijven op het project. Inschrijven kan al vanaf € 100. Op de website 
wordt bijgehouden hoeveel vermogen er al bijeen is gebracht door alle 
geldgevers. Als het totaal benodigd vermogen niet binnen drie maanden 
binnen is, dan is de financiering van het project mislukt. Er wordt dan 
geen geld geleend via Geldvoorelkaar.nl. 
 
Als de financiering is gelukt, dan ontvangt de geldnemer de geleende 
bedragen via Geldvoorelkaar.nl.  
 
 bron: www.geldvoorelkaar.nl (aangepast) 
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Informatiebron 4  

 
Tarieven van Geldvoorelkaar.nl  
 
Tarief voor geldnemers 
 
De tarieven voor het aangaan van een lening bestaan uit plaatsingskosten 
en afsluitkosten. 
 
Plaatsingskosten  
 
De plaatsingskosten zijn de kosten die in rekening worden gebracht in 
verband met de beoordeling, het bespreken en het publiceren van de 
aanvraag op de website. Indien een aanvraag voor een lening niet 
geplaatst wordt, worden er ook geen kosten in rekening gebracht. 
 
particuliere aanvraag:  € 125  eenmalige plaatsingskosten 
zakelijke aanvraag: € 349 eenmalige plaatsingskosten 
 
Afsluitkosten 
 
Geldvoorelkaar.nl werkt op basis van "no cure, no pay". Indien een 
aanvraag niet volledig kan worden gefinancierd, worden de afsluitkosten 
niet in rekening gebracht.  
De afsluitkosten worden in één keer bij het afsluiten van de lening in 
rekening gebracht.  
De afsluitkosten worden berekend over het oorspronkelijk bedrag van de 
lening. De afsluitkosten zijn opgebouwd uit een starttarief van 1,25% 
vermeerderd met 0,95% per jaar looptijd.   
 
 bron: www.geldvoorelkaar.nl (aangepast) 
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Informatiebron 5 

 
Samenstelling inkoopprijs scooteronderdelen voor de Speedstyle in 
2016 
 
− De inkoopprijs van de onderdelen van één Speedstyle bestaat uit de 

inkoopprijs van het motorblok, het frame, twee banden, het zadel en 
de overige artikelen (onder andere wielen, remmen).  

− Het motorblok en het frame worden geïmporteerd uit China. Het zadel, 
de banden en de overige artikelen worden in Nederland ingekocht. 

 
Te importeren onderdelen per Speedstyle uit China: 
 
Met een Chinese fabrikant zijn afspraken gemaakt over op maat 
gemaakte motorblokken en voorgespoten frames.  
 

onderdelen inkoopprijs 

motorblok 4.543 yuan 

frame 2.488 yuan 

 
De Vries rekent met een gemiddelde koers: € 1 = 7,9 yuan. 
 
In te kopen onderdelen per Speedstyle in Nederland: 
 

onderdelen inkoopprijs in euro per Speedstyle  

twee banden 2 x 45 = 90 

zadel 47,50  

overige artikelen 65 

 
Moment van inkopen: 
 
Alle onderdelen voor de Speedstyle die naar verwachting in 2016 worden 
verkocht, worden begin 2016 in één keer ingekocht bij de leveranciers. 
 
 
 

einde  
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HA-0251-a-16-2-o 

Examen HAVO 

2016 
tijdvak 2 

 
 

 management & organisatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 

Dit examen bestaat uit 32 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 60 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening gevraagd wordt, worden aan 
het antwoord meestal geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg of 
berekening ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee 
redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 2
donderdag 23 juni
13:30 - 16:30 uur
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Opgave 1 
 
Meubelzaak De Wit heeft een tweezitsbank in de uitverkoop gezet.  
 
 
Prijs: 
van: € 700 
nu voor: € 370 
 
 
 
 
 
 

1p 1 Bereken hoeveel procent korting De Wit op de verkoopprijs van de 
tweezitsbank geeft. 
 
De Wit biedt bij aanschaf van de tweezitsbank de mogelijkheid tot koop op 
afbetaling aan. 
 

1p 2 Wat is het verschil tussen huurkoop en koop op afbetaling?  
 
De betalingsregeling van de koop op afbetaling voor deze tweezitsbank 
omvat: 
 

aantal maandelijkse 
termijnen 

termijnbedrag 
per maand 

interest per jaar 

12 € 35 15% 

24 € 18 15% 

36 € 13 15% 

48 € 11 15% 

 
Simon koopt de tweezitsbank op afbetaling en betaalt de tweezitsbank in  
twee jaar. 
 

1p 3 Bereken welk bedrag Simon in totaal meer betaalt voor deze koop op 
afbetaling dan bij contante betaling. 
 

1p 4 Leg uit of er bij deze koop op afbetaling sprake is van een krediet met 
aflossing met behulp van annuïteiten of van een krediet dat lineair wordt 
afgelost. 
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In onderstaande figuur staan drie grafieken van het verloop van de 
schuldrest bij de koop op afbetaling. 
 
 
schuldrest

aantal betaalde termijnenLegenda:
boven
midden
onder  

 
 

2p 5 Welke van de drie lijnen (‘boven’, ‘midden’ of ‘onder’) laat bij benadering 
het verloop van de schuldrest zien bij de koop op afbetaling? Motiveer het 
antwoord. 
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Opgave 2 
 
In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 5. 
 
Loek Janssen is een ondernemer uit Nijmegen. Hij zoekt een 
investeringsproject. Zijn oog valt op een advertentie van Nextbike (zie 
informatiebron 1). Loek overweegt om het fietsverhuursysteem van 
Nextbike per 1 januari 2016 te kopen en te gaan exploiteren.  
Loek stelt drie voorwaarden aan de investering in het fietsverhuursysteem 
van Nextbike: 
 
a Hij wil maximaal € 50.000 aan eigen vermogen inbrengen. 
b De aanwezige liquide middelen en een door de bank te verstrekken 

rekening-courantkrediet van maximaal € 20.000 moeten de verwachte 
maandelijkse tekorten op de liquiditeitsbegroting in 2016 (zie 
informatiebron 4) kunnen opvangen. 

c Over het startjaar 2016 mag een verlies worden geleden van 
maximaal € 25.000. 

 
Loek onderzoekt eerst welk bedrag geïnvesteerd moet worden in het 
fietsverhuursysteem en maakt daarvoor onder andere gebruik van door 
Nextbike aangeleverde gegevens. 
 
a Bepalen van inbreng eigen vermogen 
 
Voor het vaststellen van het benodigde aantal huurfietsen en 
stallingsunits in Nijmegen (165.200 inwoners), baseert Loek zich op de 
aantallen in Düsseldorf (zie informatiebron 2). 
 

2p 6 Bereken het aantal huurfietsen en het aantal stallingsunits wanneer er 
voor Nijmegen in verhouding tot het aantal inwoners net zoveel 
huurfietsen en stallingsunits worden aangeschaft als in Düsseldorf.  
 
Loek stelt vanwege de verwachte groei van het aantal toeristen in 
Nijmegen het aantal aan te schaffen huurfietsen en stallingsunits iets 
hoger vast op 430 huurfietsen en 32 stallingsunits. 
 

2p 7 Bereken het bedrag dat Loek in huurfietsen en stallingsunits zal moeten 
investeren. 
 
Bovenop dit benodigde investeringsbedrag in het fietsverhuursysteem is  
een bedrag van € 30.000 aan liquide middelen nodig.  
 
In informatiebron 3 is opgenomen op welke wijze de investering in het 
fietsverhuursysteem en de liquide middelen zal worden gefinancierd.  
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3p 8 Stel de openingsbalans van de onderneming van Loek op per 1 januari 
2016. Vul hiervoor de uitwerkbijlage horende bij deze vraag in.  

 
b Bepalen van mogelijke liquiditeitsproblemen in 2016 
 
In informatiebron 4 is een overzicht opgenomen van de maandelijkse 
veranderingen van liquide middelen in 2016 bij uitvoering van het 
investeringsproject. Indien de aanwezige liquide middelen onvoldoende 
zijn om deze maandelijkse schommelingen op te vangen, zal gebruik 
worden gemaakt van het rekening-courantkrediet van de bank. 
 

2p 9 Bereken het maximaal benodigde bedrag in 2016 aan rekening-
courantkrediet dat Loek zal opnemen.  
 
c Berekenen van het winst/verliessaldo over 2016 
 
In informatiebron 5 is informatie opgenomen betreffende de verwachte 
ontvangsten en opbrengsten uit de verhuur van fietsen in 2016.  
 

1p 10 Leg uit waarom Loek de verwachte ontvangsten uit de af te sluiten jaar- 
en weekabonnementen in 2016 niet voor 100% tot de verwachte 
opbrengsten over 2016 mag rekenen.  
 

3p 11 Bereken voor Loek de verwachte totale opbrengsten uit de verhuur van 
fietsen over 2016.  
 

2p 12 Bereken voor Loek de verwachte totale afschrijvingskosten op het 
fietsverhuursysteem over 2016 (zie informatiebron 2). 
 
De lening van Nextbike van € 950.000 is een annuïteitenlening met een 
looptijd van 120 maanden. De annuïteit van € 9.984 moet maandelijks 
achteraf worden betaald, voor het eerst op 31 januari 2016. De schuldrest 
op 31 december 2016 bedraagt € 874.142.    
 

2p 13 Bereken voor Loek de financieringskosten over 2016 van de door 
Nextbike aangeboden lening. 
 

1p 14 Bereken voor Loek het verwachte winst/verliessaldo over 2016. Vul 
hiervoor de uitwerkbijlage horende bij deze vraag volledig in.  
 

2p 15 Leg uit of Loek het fietsverhuursysteem zal gaan exploiteren. Betrek in 
het antwoord de drie voorwaarden.  
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Opgave 3 
 
“De aandeelhouders van het post- en pakkettenbedrijf PostNL nv zullen 
waarschijnlijk nog lang geduld moeten hebben voordat ze weer dividend 
krijgen” (Volkskrant, december 2014). 
 
PostNL is een beursgenoteerde onderneming. Hieronder staan enkele 
gegevens van PostNL.  
 
Op 31 december 2014  (getallen x € 1) 
Maatschappelijk aandelenkapitaal 120.000.000

Geplaatst aandelenkapitaal   35.200.000

Nominale waarde per aandeel  0,08

Beurskoers per aandeel  3,00

Eigen vermogen per aandeel   1,53 (negatief)

 
 

2p 16 Bereken de hoogte van het eigen vermogen op 31 december 2014.  
 
De verschaffers van vreemd vermogen beoordelen de solvabiliteit van 
PostNL als zwak. De solvabiliteitsratio, gemeten als vreemd vermogen in 
procenten van het totaal vermogen, is zelfs hoger dan 100%.  
 

2p 17 Leg uit waarom de verschaffers van vreemd vermogen bij een solvabiliteit, 
zoals hierboven berekend, van meer dan 100% een groot risico lopen.   
 
Het beleid van PostNL is er op gericht om de solvabiliteit te verbeteren. 
Binnen dat beleid past het voornemen om in januari 2015 aandelen te 
emitteren. 
 
Volgens een beursanalist is de ontwikkeling van de beurskoers van 
PostNL eind 2014/begin 2015 ongunstig. De analist verwacht dat de 
aandelenemissie in januari 2015 alleen zal slagen als de emissiekoers 
lager wordt gesteld dan de beurskoers van dat moment. 
 

1p 18 Noem een nadeel voor de huidige aandeelhouders van PostNL, wanneer 
PostNL de emissiekoers in januari 2015 lager vaststelt dan de beurskoers 
van dat moment. 
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Opgave 4 
 
De DFG-bank biedt haar spaarders twee soorten spaarrekeningen aan: de 
Flexibele spaarrekening en de Reposito-spaarrekening.  
 

 
Bij de Flexibele spaarrekening kan op 1 januari 2016 gekozen worden om 
de samengestelde interest per maand tegen 0,1% te ontvangen in plaats 
van 1,2% per jaar.  
 

2p 19 Leg uit wat een spaarder op jaarbasis meer oplevert: 0,1% per maand of 
1,2% per jaar. 
 
Sietze is een nieuwe spaarder bij de DFG-bank en hij opent op 1 januari 
2016 een Reposito-spaarrekening tegen 2% samengestelde interest voor 
10 jaar vast. Hij rekent uit wat zijn verwachte spaarsaldo is na 10 jaar. 
Sietze verwacht: 
• een eerste inleg van € 5.000 op 1 januari 2016. 
• een bijstorting van € 2.000 op 1 januari 2020.  
• een opname van € 3.000 op 31 december 2023. 
 

4p 20 Bereken het verwachte spaarsaldo op de Reposito-spaarrekening op  
31 december 2025. 
 

 Flexibele spaarrekening Reposito-spaarrekening 
minimale inleg € 500 € 500 

geld storten vrij geld bij te storten vrij geld bij te storten; de looptijd van 
een nieuwe storting heeft hetzelfde 
samengestelde interestpercentage en 
de zelfde looptijd als die van de 
eerste storting. 

geld opnemen vrij geld op te nemen gedurende de afgesproken looptijd 
kan er geen geld boetevrij worden 
opgenomen. 

boete bij geld 
opnemen 

niet van toepassing boetebedrag = 0,015 x O x A 
O = opgenomen bedrag 
A = resterende looptijd in jaren  
Het boetebedrag wordt ingehouden 
op het openstaande spaarsaldo op 
het moment van opname. 

samengestelde 
interest per jaar 
(interest wordt aan 
het einde van het 
jaar ontvangen) 

variabel  
(op 1 januari 2014: 1,2%) 

5 jaar vast:    1,8% 
10 jaar vast:  2,0%  
15 jaar vast:  2,5% 
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Opgave 5 
 
In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 tot en met 8. 
 
Kees en Anja Middelkoop zijn eigenaar van de biologische veehouderij 
Blaarkop. De opbrengst van Blaarkop bestaat op dit moment uitsluitend 
uit de opbrengst van de jaarlijkse verkoop van 120 stieren aan een 
slachterij (zie informatiebron 6). Eind 2015 bekijken ze de verwachte 
opbrengsten en kosten over 2016.  
 

2p 21 Bereken de verwachte omzet van Blaarkop over 2016. 
 
Kees en Anja willen een bedrijfsresultaat van tenminste € 30.000 behalen.  
 

2p 22 Bereken de verwachte dekkingsbijdrage per stier voor Blaarkop in 2016. 
 

1p 23 Toon aan met behulp van de dekkingsbijdrage per stier, dat het aantal te 
slachten en te verkopen stieren 132 moet zijn om een bedrijfsresultaat 
over 2016 van € 30.000 te behalen. 
 
Omdat er geen ruimte voor uitbreiding is, is dit aantal stieren niet 
haalbaar. Kees en Anja willen daarom het verwachte bedrijfsresultaat 
over 2016 verbeteren door de opbrengst per stier te verhogen.  
 
Het plan  
 
Kees en Anja hebben in december 2015 een plan bedacht. 
Kees en Anja gaan in dit plan niet meer alle stieren aan de slachterij 
verkopen. Een deel van de stieren wordt door de lokale slager geslacht. 
Het beste vlees van deze stieren wordt door Kees en Anja verkocht in 
vleespakketten aan consumenten via een eigen website. 
Het restvlees van deze stieren dat niet wordt verwerkt in de 
vleespakketten wordt door Kees en Anja verkocht voor € 5 per kilo aan de 
lokale slagerij. 
De overige stieren worden door Kees en Anja verkocht aan de slachterij.  
 
 

120 stieren

.... stieren

verwerkt als vleespakket en verkocht
aan consumenten via een website

restvlees verkocht aan lokale slager

verkocht aan slachterij.... stieren
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De verwachte opbrengsten van Blaarkop over 2016 bij uitvoering van 
het plan 
 

1p 24 Welke overlopende (transitorische) post ontstaat er op de balans van 
Blaarkop op het moment van betalen van een vleespakket door een 
consument (zie informatiebron 7)? 
 
Kees en Anja verwachten in 2016 een afzet van 15 vleespakketten per 
week, gedurende 52 weken per jaar. 
 

1p 25 Toon met een berekening aan dat er 26 stieren in 2016 geslacht zullen 
worden om aan deze afzetverwachting te kunnen voldoen (zie 
informatiebron 7). 
 
De lokale slager zal voor het restvlees van de stieren, dat voor de 
vleespakketten wordt gebruikt, € 5 per kg betalen. 
 

4p 26 Bereken de verwachte totale opbrengsten van Blaarkop over 2016 bij 
uitvoering van het plan. Vul hiervoor de uitwerkbijlage horende bij deze 
vraag volledig in. 
 
De verwachte kosten voor Blaarkop over 2016 bij uitvoering van het 
plan 
 
De kosten van het plan bestaan uit de kosten van de vleesverwerking, de 
kosten van de website en de kosten van verpakking en bezorging van de 
vleespakketten (zie informatiebron 8).  
 

4p 27 Bereken de verwachte totale kosten van Blaarkop over 2016 bij uitvoering 
van het plan. Vul hiervoor de uitwerkbijlage horende bij deze vraag  
volledig in. 
 
Conclusie 
 
Het plan zal worden uitgevoerd als het verwachte bedrijfsresultaat van 
Blaarkop over 2016 ten minste € 30.000 is.  
 

2p 28 Zal het plan worden uitgevoerd? Motiveer het antwoord door een 
berekening van het verwachte bedrijfsresultaat van Blaarkop over 2016. 
  
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Opgave 6 
 
In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. 
 
Uit een krantenartikel: 
 
Winst Dingo hoger dan verwacht 
 
Gisteren heeft Dingo haar jaarcijfers over 2015 bekend gemaakt. De sinds 
2012 beursgenoteerde onderneming, maakte bekend dat de gerealiseerde 
nettowinst over 2015 € 27 miljoen euro is. Dit is 20% hoger dan verwacht.  
 
Een belangrijke oorzaak hiervan is de rentedaling op de vermogensmarkt. 
De rentabiliteit van het gemiddeld eigen vermogen (REV) van Dingo is 
hierdoor gestegen.  
 

2p 29 Welke rechtsvorm heeft Dingo? Motiveer het antwoord. 
 

2p 30 Bereken hoeveel euro de gerealiseerde nettowinst van Dingo over 2015 
hoger was dan de verwachte nettowinst over 2015. 
 
Bij een gemiddeld totaal vermogen van € 260 miljoen in 2015 is de 
rentabiliteit over het gemiddeld geïnvesteerd totale vermogen (RTV) van 
Dingo 12,5%. Het vreemd vermogen van Dingo is gemiddeld € 110 
miljoen in 2015. 
 

1p 31 Bereken de gerealiseerde rentabiliteit van het gemiddeld eigen vermogen 
van Dingo over 2015 (zie formuleblad). 
 

1p 32 Leg uit of er in 2015 bij Dingo sprake was van een positief hefboomeffect 
of van een negatief hefboomeffect.  
 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Formuleblad 
 

31   Rentabiliteit van het eigen vermogen =  
 

nettowinst 

gemiddeld eigen vermogen
 x 100 % 
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Informatiebron 1  
 
Nextbike 
 

 
 
Nextbike is een Duitse onderneming die een volledig geautomatiseerd 
fietsverhuursysteem produceert. Zij verkoopt dit systeem aan 
ondernemers in binnen- en buitenland. 
Het systeem bestaat uit huurfietsen met bijbehorende stallingsunits. Een 
stallingsunit bestaat uit een informatiezuil en een stalling waarin meerdere 
huurfietsen kunnen worden geplaatst.  
 
Het verhuursysteem werkt eenvoudig: de gebruiker meldt zich via internet 
(thuis of bij de informatiezuil) aan voor een jaar-, week- of dag-
abonnement en betaalt direct het bijbehorende abonnementsgeld per 
bank. De fietsen moeten na gebruik in één van de stallingen worden 
teruggeplaatst. 
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Informatiebron 2          
 
Gegevens ter bepaling van het investeringsbedrag in het 
fietsverhuursysteem 
 
Aantallen 
 

 Augsburg Düsseldorf Hamburg Nürnberg Stuttgart 
aantal 
inwoners 260.000 590.000 1.800.000 490.000 600.000

aantal 
huurfietsen       800 1.475 3.600 700 800

aantal 
stallingsunits 80 100 300 53 80

 
Prijzen 
 

onderdelen van de 
investering 

prijs per stuk  levensduur in jaren 

huurfietsen €   750 5 

stallingsunits:   

- stallingen € 9.000 20 

- informatiezuilen € 8.000 5 

- installatiekosten zie hieronder 5 

 
 
Installatie 
 
De installatie-uitgaven van de stallingsunits zijn afhankelijk van het aantal 
units dat in totaal wordt geplaatst: 
 

aantal te plaatsen units installatie-uitgaven per unit 
<10 € 5.250 

10-20 € 5.000 

21-30 € 4.750 

31-40 € 4.500 

>40 € 4.250 

 
Op de onderdelen van de investering wordt in jaarlijks gelijke bedragen 
afgeschreven tot een restwaarde van 0. 
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Informatiebron 3 
 
De financiering van het fietsverhuurproject in Nijmegen 
 
Voor de financiering van het totale investeringsproject 
(fietsverhuursysteem en liquide middelen) zijn de volgende bronnen 
beschikbaar: 
 
− De gemeente Nijmegen stelt voor 2016 een subsidie in het vooruitzicht 

van € 40.000, te ontvangen op 31 december 2015. 
− Er kan worden gerekend op een bedrag van € 2.000 aan 

vooruitontvangen abonnementsgelden per 31 december 2015. 
− Bedrijven die het fietsverhuursysteem als reclamemedium willen 

gebruiken, zijn bereid een bedrag van € 5.000 op 31 december 2015 
vooruit te betalen. 

− Nextbike is bereid (een deel van) de financiering te verzorgen, door 
een lening van € 950.000 per 31 december 2015 te verstrekken. 

− De particuliere ondernemer zal op 31 december 2015 zelf het 
resterende bedrag aan vermogen moeten inbrengen.  
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Informatiebron 4    
 
Maandelijkse verandering1) van de liquide middelen in 2016 na 
uitvoering van de investering in het fietsverhuursysteem 
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noot 1 De veranderingen in de maand januari zijn gerekend na de openingsbalans per  

1 januari 2016. 
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Informatiebron 5   
 
Ontvangsten uit abonnementen en extra huur van het 
fietsverhuursysteem in 2016 
 
Wanneer er gebruik wordt gemaakt van het fietsverhuursysteem moet 
allereerst een abonnement worden afgesloten. Wanneer een fiets binnen 
een half uur in een stalling wordt teruggeplaatst, wordt er geen extra 
bedrag in rekening gebracht bij de gebruiker.  
Wordt een fiets niet binnen een half uur teruggeplaatst in een stalling, dan 
wordt er extra huur in rekening gebracht. Er wordt vanuit gegaan dat elk 
van de 430 fietsen gemiddeld € 2 per dag aan extra huur oplevert, 
gedurende 180 dagen per jaar. 
  
 

 jaar-
abonnement

week-
abonnement 

dag-
abonnement

huurprijs per abonnement € 40 € 5 € 2

verwacht aantal af te sluiten 
abonnementen in 2016 door 

 

- studenten 600 400 20.000

- toeristen 100 200 50.000

- overigen 300 200 2.000

aantallen totaal 1.000 800 72.000

 
 
Een jaarabonnement kan op elk moment worden afgesloten en is geldig 
voor 12 maanden. Een weekabonnement kan op elk moment van de week 
worden afgesloten en is geldig voor 7 dagen. 
 
Opbrengsten uit jaar- en weekabonnementen van het 
fietsverhuursysteem over 2016 
 
Loek Janssen gaat ervan uit dat van de verwachte ontvangsten uit de in 
2016 af te sluiten jaarabonnementen 68% zal kunnen worden 
toegerekend als opbrengst aan 2016. Voor de weekabonnementen is dat 
99%. 
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Informatiebron 6 
 
Gegevens over de huidige bedrijfsvoering van Blaarkop 
 
Blaarkop 
 
Blaarkop is een veehouderij met 120 stieren voor de vleesconsumptie. 
Er is geen ruimte voor uitbreiding.  
Jaarlijks verkoopt Blaarkop 120 stieren aan de slachterij. Een stier weegt 
dan gemiddeld 720 kg. Hiervan is 62,5% vlees. Blaarkop ontvangt van de 
slachterij € 7 per kg vlees. 
 
 
Verwachte (gedeeltelijk ingevulde) opbrengsten en kosten van 
Blaarkop over 2016 bij ongewijzigde bedrijfsvoering 
 

Resultatenbegroting 2016  

Omzet ……….. 

Inkoopwaarde van de omzet 12.000 

Brutowinst  …………

Variabele bedrijfskosten  212.580 

Constante bedrijfskosten 138.762 

Totale bedrijfskosten  351.342

Bedrijfsresultaat  ………..
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Informatiebron 7 
 
Gegevens over de verkoop via de website 
 
Beste vlees kopen 
 
Consumenten kopen één of meer vleespakketten van een stier. Uit één 
stier worden 30 vleespakketten gemaakt. Een vleespakket weegt 7,2 kg.  
 
Hoe werkt het? 
 
Consumenten bestellen op de website één of meerdere vleespakketten en 
betalen direct bij de bestelling. Zodra er 30 vleespakketten besteld zijn, 
wordt een stier verwerkt tot vleespakketten. Het vlees wordt goed verpakt 
en ingevroren. Tussen bestellen en leveren zitten minimaal twee en 
maximaal vier weken.  
 
Wat is de prijs die de consument moet betalen? 
 
De consument betaalt € 14 per kg. De pakketten worden gratis 
thuisbezorgd. 
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Informatiebron 8 
 
Financiële gegevens van het plan 
 
Naast de variabele bedrijfskosten voor voer en dergelijke van € 212.580 
voor de 120 stieren zullen de variabele bedrijfskosten als gevolg van de 
uitvoering van het plan stijgen door: 
 
− De website wordt gemaakt en onderhouden door een webdesigner die 

op provisie werkt. De kosten hiervan bedragen € 1,40 per vleespakket. 
 
− De vleespakketten worden ingepakt in een doos en ingevroren. De 

kosten hiervan bedragen € 4 per vleespakket. 
 
− Voor het verwerken van de stieren tot vleespakketten moet een 

vergoeding worden betaald aan de lokale slager van € 382 per stier. 
 
− De kosten van bezorging van de vleespakketten bedragen € 7 per 

vleespakket. 
 
De constante bedrijfskosten veranderen niet. 

einde  
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management & organisatie HAVO 2016-2 

 

uitwerkbijlage 

 
 
 

 8  

Debet Balans Nextbike per  
1 januari 2016 (getallen x € 1) 

Credit

Vaste activa   Eigen vermogen ………….

 
Fietsverhuursysteem .……………

Lang vreemd 
vermogen 

 Lening Nextbike …………..

Vlottende activa ………………….. …………..

……………………….. ..………….. …………………. .………….

 Kort vreemd 
vermogen 

 
 

Vooruitontvangen 
abonnementen ………….

 
Liquide middelen 30.000

Vooruitontvangen 
reclamegelden ………….

 
                

Vooruitontvangen 
subsidie ………….

 ……………  ………….

 
Opmerking 
Niet elke cel hoeft te worden ingevuld. 

Naam kandidaat __________________________  Kandidaatnummer ____________
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 14 Resultatenbegroting 2016 (getallen x 1) 
 

Opbrengsten uit fietsverhuur …….…. 

Reclameopbrengst 135.000 

Opbrengst subsidies   40.000 

Totaal opbrengsten  …….……..…

  

Afschrijvingskosten fietsverhuursysteem ………… 

Overige kosten 344.000 

Totaal bedrijfskosten  ………..……

Bedrijfsresultaat  ……..………

Financieringskosten  ……….……

Winst/verliessaldo  ………..……

 
 26 Opbrengsten van Blaarkop over 2016 bij uitvoering van het plan 
 

 aantal 
stieren

totale 
hoeveelheid 

kg vlees

prijs per kg  totale 
opbrengst

 

vleespakketten 
26

………….. € 14 …………….

restvlees ………….. €  5 …………….

slachterij … ………….. €  7 …………….

totaal 120  …………….

 
berekeningen: 
 

hoeveelheid kg vlees per stier  
 

  

totale hoeveelheid kg vlees in 
vleespakketten 

 

totale hoeveelheid kg vlees in 
restvlees 

 
 

totale hoeveelheid kg vlees via 
slachterij 
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 27 Kosten van Blaarkop over 2016 bij uitvoering van het plan 
 

Inkoopwaarde van de omzet ……....………..

Variabele bedrijfskosten ……..…..……..

Constante bedrijfskosten ……....………..

Totale kosten ………….……..

 
  berekening: 
 

variabele bedrijfskosten  
 

 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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HA-0251-a-15-1-o 

Examen HAVO 

2015 
 
 
 

 management & organisatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 31 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 59 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening gevraagd wordt, worden aan 
het antwoord meestal geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg, 
berekening of afleiding ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee 
redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 1
vrijdag 22 mei

13.30 - 16.30 uur
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Opgave 1 

 
De broers Arie en Gerard van den Hoven zijn eigenaren van het 
timmerbedrijf WoodArt. Bij de oprichting van WoodArt was gekozen voor 
de rechtsvorm van de vennootschap onder firma (vof). 
Arie en Gerard besluiten nu om de vof om te zetten in een besloten 
vennootschap (bv). 
 

2p 1 Leg uit dat de schuldeisers van WoodArt meer risico gaan lopen indien 
Woodart een bv is dan indien Woodart een vof is. 
 
De omzetting van de vof in een bv heeft gevolgen voor de belasting die 
over de winst van de onderneming betaald moet worden.  
 

1p 2 Van welke belasting over de winst is sprake bij een vof en van welke 
belasting over de winst is sprake bij een bv? 
 
Arie en Gerard willen hun werknemers motiveren en besluiten om 
aandelen aan hun werknemers te verstrekken. 
 

2p 3 Geef twee redenen waarom de motivatie van de werknemers kan 
toenemen als een onderneming aandelen aan de werknemers verstrekt. 
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Opgave 2 

 
Bij deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. 
 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. 
 
Scholen voor het voortgezet onderwijs in Nederland ontvangen van de 
rijksoverheid een vergoeding (zie informatiebron 1). Deze vergoeding is 
voor veel scholen niet toereikend.  
In informatiebron 2 is de begroting van baten en lasten voor 2015 van het 
Alwies College gegeven.  
 

1p 4 Bereken voor het Alwies College de begrote totale baten voor 2015. 
 

2p 5 Bereken het begrote resultaat over 2015 van het Alwies College. Geef 
aan of het een positief of een negatief resultaat is. 
 
De directeur van het Alwies College is ontevreden over het begrote 
resultaat. Daarom wil hij de begrote lasten voor 2015 verlagen.  
Tineke, de kantinemedewerkster, meldt aan de directeur dat zij per  
1 januari 2015 ontslag neemt. Tineke verzorgt de koffie en thee voor het 
personeel. Het personeel hoeft voor deze koffie en thee niet te betalen. 
De directeur grijpt deze kans aan om te bezuinigen op de warme- 
drankenvoorziening van het personeel. 
Om te bepalen of hij op de warme-drankenvoorziening kan bezuinigen, 
onderzoekt de directeur de lasten van de huidige warme- 
drankenvoorziening en die van mogelijke alternatieven. 
 
Huidige situatie van de warme-drankenvoorziening 
 
Tineke is op 1 augustus 2008 ingeschaald in functieschaal 3, trede 1. Elk 
daarop volgend jaar op 1 augustus is haar salaris één trede in 
functieschaal 3 gestegen. Tineke heeft een baan van 20 uur per week.  
In informatiebron 3 zijn gegevens over de personeelslasten opgenomen. 
 

4p 6 Toon aan dat de personeelslasten over 2014 van Tineke € 15.129,13 zijn. 
Vul hiertoe de uitwerkbijlage bij deze vraag volledig in. 
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Alternatieven voor de warme-drankenvoorziening per 1 januari 2015 
 
Voor de warme-drankenvoorziening na het vertrek van Tineke kan het 
Alwies College kiezen uit drie alternatieven (zie informatiebron 4): 
a het benoemen van een nieuwe kantinemedewerkster (Els) 
b het kopen van warme-drankenautomaten 
c het leasen van warme-drankenautomaten 
 
De materiële lasten bij deze alternatieven bestaan uit: 
 constante materiële lasten. Deze bestaan uitsluitend uit   

afschrijvingslasten. 
 variabele materiële lasten. Deze bestaan uitsluitend uit de lasten van 

de ingrediënten voor de warme dranken. 
 
Alternatief a. Het benoemen van een nieuwe kantinemedewerkster 
(Els) 
 
Op het moment dat het Alwies College kiest voor het benoemen van een 
nieuwe kantinemedewerkster, moeten er ook nieuwe ketels en 
thermoskannen worden aangeschaft. De nieuwe ketels moeten worden 
aangesloten. Dit aansluiten veroorzaakt ook afschrijvingslasten. 
 

1p 7 Leg uit waarom ook op de aansluiting van de ketels moet worden 
afgeschreven. 
 

1p 8 Bereken de totale lasten van alternatief a. Vul hiertoe de uitwerkbijlage 
horende bij de vragen 8 en 12, voor zover het vraag 8 betreft, volledig in. 
 
Er worden in 2015 naar verwachting 55.000 koppen warme drank door het 
personeel gedronken. Op grond hiervan kan het aantal benodigde warme-
drankenautomaten worden bepaald. 
 

1p 9 Bereken het aantal benodigde warme-drankenautomaten. 
 
Alternatief b. Het kopen van warme-drankenautomaten 
 
Het kopen en gebruik van nieuwe warme-drankenautomaten veroorzaakt 
in 2015 zowel personele als materiële lasten voor het Alwies College. 
 

2p 10 Bereken de begrote totale afschrijvingslasten voor 2015 voor het Alwies 
College bij alternatief b. 
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Alternatief c. Het leasen van warme-drankenautomaten 
 
De warme-drankenautomaten kunnen ook geleased worden.  
 

1p 11 Motiveer of er bij alternatief c sprake is van operational lease of van 
financial lease. 
 
Conclusie 
 
De directeur van het Alwies College kiest voor die warme- 
drankenvoorziening met de laagste verwachte totale lasten in 2015 
(uitgaande van 55.000 koppen warme drank). 
 

5p 12 Motiveer voor welk alternatief de directeur zal kiezen. Vul hiertoe de 
uitwerkbijlage horende bij de vragen 8 en 12 verder volledig in. 
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Opgave 3 

 
Bibliotheek Den Helder (BDH) leent boeken en overige media uit aan haar 
leden. Om lid te zijn van BDH moet een abonnement afgesloten worden 
voor een periode van 12 maanden. De betaling van het abonnementsgeld 
vindt plaats aan het begin van die periode.  
Bij BDH wordt een boete in rekening gebracht als een lid te laat is met het 
terugbrengen van de uitgeleende producten.  
Hieronder staan drie financiële overzichten van BDH. 
Op de gedeeltelijke balans staan niet alle balansposten van BDH vermeld. 
 

 

 
 

 

debet      Gedeeltelijke balans BDH per 31 december (getallen x € 1)         credit

 2014 2013  2014 2013

Boeken & 
overige media 

 
…..(a)..... 300.000

 
Eigen vermogen 

 
…..(d)….. 65.000

Nog te 
ontvangen 
boetegelden1) 

 
2.850 2.130

Voorziening 
onderhoud pand 

 
6.500 14.000

 
Liquide middelen 

 
………  

15.000

Vooruitontvangen 
lidmaatschapsgeld2) 

 
51.500 45.000

Staat van baten en lasten BDH 2014 (getallen x € 1) 

baten  lasten

Subsidie gemeente Den 
Helder  500.000

Afschrijving boeken & overige 
media 45.700

Lidmaatschap …..(b)….. Schoonmaak 2.500

Boetes 8.900 Overig  560.000

Saldo baten en lasten ………. Saldo baten en lasten ………...

 ……….  ………..

noot 1 Alle nog te ontvangen boetegelden over 2013 zijn in de loop van 2014 ontvangen 

noot 2 Het vooruitontvangen lidmaatschapsgeld geldt voor het jaar daarop. 
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2p 13 Bereken het bedrag van de balanspost Boeken & overige media (a) op  
31 december 2014. 
 

2p 14 Bereken de baten uit lidmaatschap (b) van BDH in 2014. 
 

2p 15 Bereken het totale bedrag dat BDH in het jaar 2014 aan boetes (c) heeft 
ontvangen. 
 

2p 16 Bereken het eigen vermogen (d) van BDH op 31 december 2014. 
 
 
 
 

Overzicht van ontvangsten en uitgaven BDH 2014 (getallen x € 1)

ontvangsten  uitgaven

Subsidie gemeente Den 
Helder 500.000

Aankoop boeken &  
overige media 51.400

Lidmaatschap 97.100 Schoonmaak 10.000

Boetes ……(c)..… Overig  560.000

Saldo ontvangsten en 
uitgaven ……….

Saldo ontvangsten en 
uitgaven ……….

 ……….  ……….
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Opgave 4 

 
Bij de introductie op de beurs in 1998 van chipsfabrikant Excess Group nv 
werd door de directie het dividendbeleid voorgesteld. 
Het dividendbeleid bestaat uit twee onderdelen: 
 
a Enerzijds streeft Excess Group ernaar om minstens 40% van de 

nettowinst beschikbaar te stellen voor dividend. 
b Anderzijds streeft Excess Group naar een versterking van het eigen 

vermogen en probeert het bij het beschikbaar stellen van het dividend 
hiermee rekening te houden.  

 
Van Excess Group is het volgende overzicht per 31 december 2014 
gegeven: 
 

Eigen vermogen:  

Geplaatst aandelenkapitaal1)                   €         240.000

Reserves €  224.360.000

Nettowinst 2014                   €    23.400.000

 
Er moeten beslissingen worden genomen over de beschikbaarstelling van 
het dividend over 2014. 
 
Onderdeel a  
 
In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders begin 2015 is aan 
aandeelhouders voorgesteld om vanuit de nettowinst 2014 een dividend 
beschikbaar te stellen van € 0,50 per aandeel. 
 

1p 17 Bereken het aantal geplaatste aandelen per 31 december 2014.  
 

3p 18 Toon met een berekening aan of Excess Group zich met dit voorstel heeft 
gehouden aan onderdeel a van het dividendbeleid.  
 
Onderdeel b  
 

1p 19 Leg uit dat het streven om minstens 40% van de nettowinst beschikbaar 
te stellen aan dividend in strijd kan zijn met het beleid gericht op 
versterking van het eigen vermogen.  
 

noot 1 De nominale waarde van 1 aandeel Excess Group nv bedraagt € 0,01. 
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Een versterking van het eigen vermogen van Excess Group leidt tot een 
verbetering van de solvabiliteit en daardoor tot een betere 
onderhandelingspositie op de vermogensmarkt.  
 

2p 20 Leg uit dat een verbetering van de solvabiliteit kan leiden tot een betere 
onderhandelingspositie op de vermogensmarkt. 
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Opgave 5 

 
In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. 
 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 5 tot en met 7. 
 
Ruud van Eyck is eigenaar van CamperFun. CamperFun is een 
eenmanszaak die campers verhuurt. 
 
In informatiebron 5 is de gedeeltelijk ingevulde balans van CamperFun 
per 31 december 2015 opgenomen. In het vierde kwartaal 2015 zijn  
17 huurcontracten afgesloten voor de verhuur van de campers in 2016. 
 

1p 21 Bereken het bedrag van de post Vooruitontvangen bedragen op  
31 december 2015. 
 

2p 22 Leg uit waarom de post Vooruitontvangen bedragen onderdeel is van het 
vreemd vermogen.  
 
In 2015 beschikt CamperFun over drie campers. De winst over 2015 van 
CamperFun bedroeg € 5.400. Ruud wil de winstgevendheid van 
CamperFun verhogen door op 1 januari 2016 te investeren in de aanschaf 
en restauratie van een vierde camper.  
Ruud wil de investering zoveel mogelijk met vreemd vermogen 
financieren.  
De Rabobank is bereid op 1 januari 2016 extra krediet te verstrekken 
onder de voorwaarde dat de solvabiliteit van CamperFun niet verslechtert. 
Ruud zal daarom ook een deel van de financiering voor zijn rekening 
moeten nemen. 
 
Ruud zal de investering doen als aan de volgende twee voorwaarden 
wordt voldaan: 
a Inbreng eigen liquide middelen. 

Ruud kan maximaal € 14.000 aan eigen liquide middelen inbrengen 
om de investering te betalen. 

b Totale verwachte nettowinst. 
De totale verwachte nettowinst van CamperFun moet over 2016 hoger  
zijn dan € 7.000. 

 
a Inbreng eigen liquide middelen 
 
Ruud heeft op internet een geschikte camper gevonden. Gegevens over 
deze camper staan in informatiebron 6. 
 

1p 23 Bereken de solvabiliteit (totaal vermogen/vreemd vermogen) van 
CamperFun op 31 december 2015. 
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De Rabobank stelt als eis dat de solvabiliteit (direct na de investering en 
de financiering ervan op 1 januari 2016) niet verslechtert vergeleken met 
de solvabiliteit op 31 december 2015. De Rabobank hanteert voor de 
solvabiliteit totaal vermogen/vreemd verhouding. 
 

4p 24 Bereken het bedrag dat Ruud op 1 januari 2016 aan eigen liquide 
middelen moet inbrengen om te voldoen aan de solvabiliteitseis van de 
Rabobank. 
 
b   Totale verwachte nettowinst over 2016 
 
De constante kosten van CamperFun bestaan onder andere uit de 
verschuldigde motorrijtuigenbelasting (zie informatiebron 7). De 
motorrijtuigenbelasting is voor alle campers van CamperFun even hoog. 
De verwachte totale constante kosten van CamperFun exclusief 
motorrijtuigenbelasting over 2016 zijn € 8.048. 
 

2p 25 Bereken de verwachte totale constante kosten over 2016 van CamperFun. 
 
Voor 2016 geldt: 
 De variabele kosten per huurcontract zijn € 350. 
 De huuropbrengst per huurcontract is € 550. 
 De kosten en opbrengsten zijn voor alle campers gelijk. 
 

2p 26 Teken voor 2016 de lijn van de verwachte totale dekkingsbijdrage en de 
lijn van de verwachte totale constante kosten van CamperFun op de 
uitwerkbijlage bij deze vraag. 
 
Conclusie 
 
Ruud verwacht dat er 84 huurcontracten worden afgesloten voor het 
gebruik van de campers in 2016. 
 

3p 27 Zal Ruud de investering doen? Betrek in het antwoord de voorwaarden a 
en b.  
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Opgave 6 

 
In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. 
 
Handelsonderneming Ergun bv verkoopt tandenborstels in Nederland. 
Ergun koopt deze tandenborstels in China in. 
Ergun berekent de verkoopprijs op basis van de kostprijs. De verkoopprijs 
is € 2,45 per tandenborstel. 
 
Voor de maand april 2014 is het volgende gegeven: 
 het verwachte aantal ingekochte en verkochte tandenborstels is 

10.000. 
 het werkelijke aantal ingekochte en verkochte tandenborstels is 

12.000. 
 

 voorcalculatorisch
budget (op basis 

van 10.000 stuks)

werkelijke kosten (op 
basis van 12.000 stuks) 

 

inkoopwaarde € 12.000 € 15.000 

inkoopkosten    €   2.000     €   2.300 

overheadkosten     €   5.600     €   6.500 

totaal € 19.600 € 23.800 

 
 

1p 28 Bereken op basis van bovenstaande gegevens de kostprijs van één 
tandenborstel.  
 
Voor het berekenen van de gerealiseerde nettowinst berekent Ergun het 
gerealiseerde verkoopresultaat en het gerealiseerde totale  
budgetresultaat. 
 

2p 29 Bereken met behulp van bovenstaande gegevens het gerealiseerde 
verkoopresultaat over april 2014. Geef aan of er sprake is van een 
voordelig of van een nadelig resultaat. 
 

1p 30 Bereken de toegestane kosten van de 12.000 verkochte tandenborstels in 
april 2014.  
 

2p 31 Bereken de gerealiseerde nettowinst in april 2014 met behulp van het 
gerealiseerde verkoopresultaat en het totale gerealiseerde 
budgetresultaat. Geef hierbij aan of er sprake is van een voordelig of van 
een nadelig budgetresultaat. 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Informatiebron 1 

 
Financiering van het voortgezet onderwijs 
 
De financiering van scholen in het voortgezet onderwijs bestaat uit drie 
delen:  
 een vergoeding voor personeelslasten  
 een vergoeding voor materiële lasten  
 overige baten. 
 
Vergoeding voor personeelslasten 
 
Scholen ontvangen van de rijksoverheid een vergoeding voor 
personeelslasten. Deze vergoeding is bedoeld voor de personeelslasten 
van zowel het management, het onderwijsgevende personeel (de 
docenten) als het onderwijsondersteunende personeel (zoals conciërges, 
onderwijsassistenten en kantinemedewerkers). 
 
Vergoeding voor materiële lasten 
 
Scholen ontvangen van de rijksoverheid ook een vergoeding voor 
materiële lasten. De materiële vergoeding is bedoeld voor investeringen, 
schoonmaak, onderhoud van gebouwen en overige materiële lasten 
(zoals leermiddelen, administratie, energie- en waterverbruik). 
 
Overige baten 
 
Scholen hebben ook overige baten die  bestaan uit subsidies van de 
(rijks)overheid, bijdragen (zoals de ouderbijdrage) en sponsoring door 
bedrijven.  
 
 bron: www.rijksoverheid.nl (aangepast)  
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Informatiebron 2 

 
Begrote baten en lasten over 2015 van het Alwies College  
 

Begroting van baten en lasten voor 2015 (getallen x € 1) 
 

Baten 

(Rijks)vergoeding voor personeelslasten ……………

(Rijks)vergoeding voor materiële lasten 1.830.000

Overige baten    671.000

Totaal ……………

 

Lasten 

Personele lasten 10.200.000

Afschrijvingslasten 265.700

Huisvestingslasten 439.800

Overige materiële lasten   1.425.500

Totaal 12.331.000

 

Saldo baten en lasten 
exclusief financiële baten en lasten ……………

Financiële baten minus financiële lasten      37.500

Resultaat ……………

 
 
Samenstelling van de begrote baten over 2015 van het Alwies 
College 
 

Vergoeding
  materiële lasten

Overige baten 5,5%

Vergoeding
personeelslasten
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Informatiebron 3 

 
Personeelslasten 
 

 
De personeelslasten bestaan uit het brutoloon, de vakantietoelage, de 
eindejaarstoelage en het werkgeversdeel van de sociale lasten. 
Een kantinemedewerkster heeft behalve recht op een vakantietoelage van 
8% van het brutojaarloon ook recht op een eindejaarstoelage van 7,4% 
van het brutojaarloon. 
 
Het werkgeversdeel van de sociale lasten is 12% van het brutojaarloon 
inclusief toelagen. 
 

 

brutoloonschalen per maand (in euro’s) bij een werkweek van 40 uur voor het 
onderwijsondersteunende personeel volgens de cao van 2008-20151) 

 

functieschaal 
1 

functieschaal 
2 

functieschaal 
3 

functieschaal 
4 

functieschaal 
5 

trede salaris trede salaris trede salaris trede salaris trede salaris

1 1.512 1 1.545 1 1.545 1 1.573 1 1.604 

2 1.573 2 1.604 2 1.660 2 1.632 2 1.632 

3 1.632 3 1.660 3 1.723 3 1.692 3 1.723 

4 1.660 4 1.723 4 1.814 4 1.765 4 1.814 

5 1.692 5 1.765 5 1.873 5 1.873 5 1.928 

6 1.723 6 1.814 6 1.928 6 1.928 6 1.983 

7 1.765 7 1.873 7 1.983 7 1.983 7 2.036 

  8 1.928 8 2.036 8 2.036 8 2.089 

    9 2.089 9 2.089 9 2.140 

      10 2.140 10 2.191 

      11 2.191 11 2.243 

        12 2.302 

noot 1  Gemakshalve wordt ervan uitgegaan dat de cao in deze periode onveranderd is 

gebleven. 
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Informatiebron 4 

 
Informatie over de alternatieven a, b en c per 1 januari 2015 
 
Alternatief a. Het benoemen van een nieuwe kantinemedewerkster 
(Els) 
Els zal op dezelfde wijze als Tineke koffie en thee zetten. 
 
Personeelslasten: 
Els zal per 1 januari 2015 benoemd worden in functieschaal 1, trede 1, 
voor 20 uur per week. De personeelslasten van Els in 2015 zullen  
€ 11.922,48 zijn. 
 
Materiële lasten: 
Er moeten 2 nieuwe ketels en 10 thermoskannen worden aangeschaft. De 
ketels moeten worden aangesloten. De constante materiële lasten 
bestaan uit afschrijvingslasten en worden begroot op € 130 per jaar. 
De inkoopprijs van de ingrediënten voor de warme dranken is in 2015 
naar verwachting 5% hoger dan in 2014. In 2014 werd voor € 1.380 aan 
ingrediënten ingekocht en verbruikt. De in te kopen (en te verbruiken) 
hoeveelheid ingrediënten blijft naar verwachting gelijk. 
 
Alternatief b. Het kopen van warme-drankenautomaten  
Uit de gegevens van Coffee@School heeft de directeur de volgende 
gegevens met betrekking tot het kopen van de automaten verzameld: 
  

warme-drankenautomaat Lungo 4 TS kopen 

juridisch en economisch eigenaar Alwies College 

capaciteit  30.000 kopjes per jaar 

levensduur 5 jaar 

aanschafprijs  € 1.995 

restwaarde  € 195 

onderhoud voor rekening van Alwies College 

variabele kosten per kop warme drank € 0,11 

 
Het onderhoud voor rekening van het Alwies College bestaat uit: 
 dagelijks doorspoelen van de warme-drankenautomaten door een 

conciërge. De aanstelling van deze conciërge moet dan worden 
uitgebreid. Deze extra personeelslasten worden voor 2015 begroot op 
€ 1.350; 

 eenmaal per jaar een nieuw waterfilter kopen voor € 125 per 
automaat. De waterfilters worden in een jaar afgeschreven.
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Alternatief c. Het leasen van warme-drankenautomaten  
Uit de gegevens van Coffee@School heeft de directeur de volgende 
gegevens met betrekking tot de lease verzameld: 
 

warme-drankenautomaat Lungo 4 TS leasen 

juridisch en economisch eigenaar Coffee@School 

capaciteit per automaat 30.000 kopjes per jaar 

levensduur 60 maanden 

onderhoud voor rekening van Coffee@School 

leasebedrag per maand per automaat € 160 

variabele kosten per kop warme drank € 0,091) 

 
Leasing zal uitsluitend materiele lasten veroorzaken. 
 

 
 
 

noot 1 variabele kosten per kop warme drank na aftrek van ontvangen leasekorting 
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Informatiebron 5 

 
Financiële gegevens CamperFun  
 
Balans van CamperFun 
 

debet       Balans per 31 december 2015 (getallen in €)                  credit

Campers 48.000 Eigen vermogen 38.000

Gereedschap 6.700 Lening Rabobank  ………

 
Onderhoudsmateriaal 2.300

Vooruitontvangen 
bedragen1) ………

 57.000  57.000

 

 
 

noot 1  Bij het afsluiten van een huurcontract moet de huurder een aanbetaling doen van  

€ 250. De vooruitontvangen bedragen bestaan uitsluitend uit deze door CamperFun 

ontvangen aanbetalingen. 
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Informatiebron 6 

 
De investering in de nieuwe camper 
 

 
 
 
Aanschaf: 
Een camper van het type DEHLER OPTIMA 4.7 op basis van een 
Volkswagen T4.  
 
Gegevens:   
Kilometerstand:   107.500 km 
Bouwjaar     september 1997 
Vermogen:    50 kW (68 pk) 
Brandstof:     diesel 
APK (keuring):   december 2016 
Kleur:      wit 
Leeggewicht in kg:  1.810 kg 
    
Prijs:      € 13.500 
 
Restauratiekosten:  € 4.500 
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Informatiebron 7 

 
Motorrijtuigenbelasting 2016  
 
Personenauto’s zijn motorrijtuigen op drie of meer wielen, ingericht voor 
het vervoer van maximaal acht personen (de bestuurder niet 
meegerekend).  
Als de camper bedrijfsmatig wordt verhuurd, geldt de helft van het tarief 
voor personenauto’s. 
 
In de volgende tabel vindt u de tarieven voor personenauto’s. 
 

 
bron: www.belastingdienst.nl (aangepast) 

motorrijtuigenbelasting personenauto’s in euro’s 

leeggewicht in kg benzine diesel lpg

 3 
maanden 

12 
maanden

3 
maanden

12 
maanden

3  
maanden 

12 
maanden

1.451 t/m 1.550 204 816 392 1.568 303 1.212

1.551 t/m 1.650 225 900 426 1.704 339 1.356

1.651 t/m 1.750 247 988 460 1.840 375 1.500

1.751 t/m 1.850 269 1.076 494 1.976 411 1.644

1.851 t/m 1.950 291 1.164 528 2.112 447 1.788

1.951 t/m 2.050 312 1.248 562 2.248 483 1.932

2.051 t/m 2.150 334 1.336 596 2.384 518 2.072

2.151 t/m 2.250 356 1.424 630 2.520 554 2.216

2.251 t/m 2.350 377 1.508 664 2.656 590 2.360

2.351 t/m 2.450 399 1.596 698 2.792 626 2.504

2.451 t/m 2.550 421 1.684 733 2.932 662 2.648

einde  
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management & organisatie HAVO 2015-1 

 

uitwerkbijlage 

 
 
 

 6  
 

periode functie- 
schaal 

trede brutoloon 
Tineke per 
maand 

aantal 
maanden 

totaal 

januari  
tot en met  
juli 2014 

 
 
……….. 

 
 
……. 

 
 
€ ……… 

 
 
……… 

 
 
€ …………… 

augustus 
2014 
tot en met 
december  
2014 

 
 
 
 
……….. 

 
 
 
 
…… 

 
 
 
 
€ ……… 

 
 
 
 
…….... 

 
 
 
 
€ …..………. 

brutoloon Tineke over 2014 € …..………. 

vakantietoelage €        936,44 

eindejaarstoelage € ……........... 

brutoloon Tineke over 2014 inclusief toelagen  € ….……….. 

werkgeversdeel sociale lasten € .………….. 

personeelslasten van Tineke over 2014 € …….......... 

 

Naam kandidaat __________________________  Kandidaatnummer ____________
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8 en 12  
 

 bedragen in euro’s 

 personeels- 
lasten 

materiële lasten totale 
lasten 

 constant variabel  

2014 Tineke 15.129,13    120 1.380 16.629,13

2015  
alternatief a 
(vraag 8) 

11.922,48    130
 

…………. 
(a) 

………….

 
alternatief b 
(vraag 12) 

………… ………..
 

………..  
(b) 

………….

 
alternatief c 
(vraag 12) 

  0 ….…….
(c1)

 
………… 

(c2) 
………….

 
conclusie en motivatie:  
 

……………………………………………………………………………………… 
  

 ..................................................................................................................  
 

berekeningen: 
 

a  
 

b  
 

c1  
 

c2  
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26  

 

Totale dekkingsbijdrage en totale constante kosten in euro’s 
 

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0
0

Euro’s

6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102
Aantal huurcontracten 

 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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HA-0251-a-15-1-o-E*   

erratumblad 2015-1 
 

management & organisatie havo 
 
Centraal examen havo  
 
Tijdvak 1 
 
Opgaven 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor havo, 
 
Bij het centraal examen management & organisatie havo op vrijdag 22 mei, aanvang 
13.30 uur, moeten de kandidaten de volgende mededeling ontvangen. Deze mededeling 
moet bij het begin van de zitting worden voorgelezen en/of aan de kandidaten worden 
uitgereikt. 
 
 
Op pagina 4 van het opgavenboekje, in de inleidende tekst vóór vraag 7, achter het 
eerste opsommingsstreepje, moet de zin: 
 
 
constante materiële lasten. Deze bestaan uitsluitend uit afschrijvingslasten. 
 
vervangen worden door: 
 
constante materiële lasten. Deze bestaan uitsluitend uit afschrijvingslasten of 
leaselasten. 
 
 
 
 
 
 
Het College voor Examens 
Namens deze, de voorzitter, 
 
 
 
drs. P.J.J. Hendrikse 
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HA-0251-a-15-2-o 

Examen HAVO 

2015 
tijvak 2 

 
 

 management & organisatie 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 32 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 63 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening gevraagd wordt, worden aan 
het antwoord meestal geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg of 
berekening ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee 
redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 2
donderdag 18 juni
13.30 - 16.30 uur
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Opgave 1 
 
De winkel De Vrolycke Fiets verkoopt uitsluitend het fietsmodel Happy 
Bike.  
Bij de bepaling van de kostprijs van een Happy Bike worden de volgende 
gegevens gebruikt: 
 De vaste verrekenprijs per fiets bedraagt € 180 bestaande uit een 

inkoopprijs en een opslag voor de inkoopkosten.  
 De opslag voor de overheadkosten is 150% van de vaste 

verrekenprijs.  
Bij de bepaling van de verkoopprijs van een Happy Bike voor 2014 wordt 
de nettowinstopslagmethode gehanteerd.  
 
In 2014 wordt de Happy Bike verkocht tegen een verwachte verkoopprijs 
van € 598,95 inclusief 21% btw. 
 

3p 1 Bereken de verwachte nettowinstopslag in euro’s per Happy Bike die door 
De Vrolycke Fiets in 2014 is gehanteerd. 
 
In 2014 heeft De Vrolycke Fiets 460 Happy Bikes verkocht. 
Eind 2014 blijkt uit de nacalculatie dat de verkoopprijs van een Happy 
Bike ten opzichte van de voorcalculatie niet is veranderd. 
 

2p 2 Bereken het gerealiseerde verkoopresultaat van De Vrolycke Fiets over 
2014. Geef aan of dit een voordelig of een nadelig resultaat betreft. 
 
Eind 2014 blijkt uit de nacalculatie dat de werkelijke kosten afwijken van 
de voorgecalculeerde kosten. 
 
De totale werkelijke kosten van De Vrolycke Fiets over 2014 zijn: 
 
 inkoopwaarde van de omzet (exclusief inkoopkosten)  €   86.742 
 inkoopkosten         €     4.337 
 overheadkosten       € 102.465 
 
De Vrolycke Fiets splitst het budgetresultaat in een resultaat op de 
inkopen en een resultaat op de overheadkosten. 
 

2p 3 Bereken het resultaat op de inkopen van De Vrolycke Fiets over 2014. 
Geef aan of het gaat om een voordelig of een nadelig resultaat. 
 

2p 4 Bereken het resultaat op de overheadkosten van De Vrolycke Fiets over 
2014. Geef aan of het gaat om een voordelig of een nadelig resultaat. 
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2p 5 Bereken de netto winst van de Vrolycke Fiets over 2014 met behulp van 
het budgetresultaat. Geef aan of het gaat om een voordelig of een nadelig 
resultaat. 
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Opgave 2 
 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 5. 
 
QWIC bv is een aanbieder op de markt van elektrische fietsen en 
elektrische scooters (informatiebron 1). Dit Nederlandse bedrijf zag het 
resultaat in 2014 verslechteren. Toch zijn de vooruitzichten voor de markt 
van elektrische tweewielers goed.  
 
Uit de balansen van 31 december 2013 en 31 december 2014 van QWIC 
(informatiebron 2) blijkt dat: 
 de solvabiliteit en liquiditeit op 31 december 2014 ten opzichte van  

31 december 2013 zijn verslechterd en dat 
 er in 2014 verlies is geleden. 
 

2p 6 Leg uit, zonder berekening, dat uit de gegeven balansen valt op te maken 
dat de liquiditeitspositie op 31 december 2014 ten opzichte van  
31 december 2013 is verslechterd. Betrek in het antwoord zowel het 
teller- als het noemereffect van de liquiditeit. 
  

1p 7 Hoe blijkt uit de gegeven balansen dat QWIC in 2014 verlies heeft 
geleden? 
 
QWIC wil zijn liquiditeit en solvabiliteit verbeteren door op 1 januari 2015 
het eigen vermogen, door middel van een aandelenemissie, te verhogen 
met minimaal € 500.000. De solvabiliteit, gemeten als het percentage 
eigen vermogen van het totale vermogen, moet hierdoor verbeteren tot 
minimaal 20% op 1 januari 2015.  
 

2p 8 Toon met behulp van een berekening aan dat door een toename van het 
eigen vermogen van € 500.000 op 1 januari 2015 aan deze 
solvabiliteitseis wordt voldaan. 
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De twee bestuurders van QWIC, Hartman en Anema, willen de nieuw uit 
te geven aandelen, uit de portefeuille op 1 januari 2015, volledig plaatsen 
bij investeringsmaatschappij Breedschap. Breedschap heeft op dat 
moment al een pakket aandelen van QWIC in haar bezit  
(informatiebron 3). Breedschap is onder vier voorwaarden bereid extra 
aandelen QWIC te kopen: 
 
a QWIC moet kunnen aantonen dat het maatschappelijk verantwoord 

onderneemt. 
b Het aandeel van elektrische tweewielers in de totale verkoop van 

tweewielers in Nederland moet in 2014 hoger zijn dan in 2013. 
c De bijdrage aan het resultaat van QWIC van de elektrische scooter 

Emoto 87, het topmodel van QWIC, moet in 2015 € 100.000 hoger zijn 
dan in 2014. 

d Breedschap draagt een lid van de raad van commissarissen voor. 
 
Voorwaarde a. Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
 
Dat bij QWIC sprake is van maatschappelijk verantwoord ondernemen, 
blijkt volgens QWIC onder meer uit de keuze die gemaakt is voor een 
verandering in de toeleveranciers van de scooteronderdelen.  
 

1p 9 Leg uit dat de keuze van QWIC voor andere toeleveranciers past binnen 
het maatschappelijk verantwoord ondernemen (informatiebron 1 en 3). 
 
Voorwaarde b. Het marktaandeel van de elektrische tweewielers  
 

2p 10 Toon met een berekening aan dat het aandeel gemeten in afzet van de 
elektrische fietsen en scooters in de totale verkoop van elektrische 
tweewielers in Nederland in 2014 gestegen is ten opzichte van 2013 (zie 
informatiebron 4). 
 
Voorwaarde c. De Emoto 87 
 
In 2014 werd er door tegenvallende verkopen een verlies van € 45.000 
geleden op de Emoto 87. QWIC gaat ervan uit dat dit topmodel het in 
2015 helemaal gaat maken en de bijdrage aan het resultaat van QWIC 
van de (elektrische scooter) Emoto 87, in 2015 € 100.000 hoger zal zijn 
dan in 2014. 
 

4p 11 Toon aan dat voldaan wordt aan voorwaarde c (zie informatiebron 5).  
 
Voorwaarde d. Raad van commissarissen 
 

1p 12 Geef een reden waarom Breedschap als voorwaarde stelt dat zij een lid 
van de raad van commissarissen van QWIC voordraagt. 
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Breedschap beoordeelt QWIC op alle vier voorwaarden positief en is 
bereid om het hele pakket nieuw uit te geven aandelen QWIC te kopen. 
Hartman en Anema willen, na de aandelenemissie op 1 januari 2015, met 
hun huidige aandelenbezit een meerderheidsbelang in QWIC van 51% 
hebben. 
 

4p 13 Bereken het aantal aandelen QWIC dat Hartman en Anema nog kunnen 
uitgeven aan Breedschap opdat voldaan wordt aan het meerderheids- 
belang van 51% (zie informatiebron 2). 
Vul hiertoe de uitwerkbijlage horende bij deze vraag volledig in. 
 
Conclusie 
 
Omdat aan alle vier voorwaarden is voldaan, is Breedschap bereid om per 
nieuw aandeel QWIC een prijs te betalen die gelijk is aan de intrinsieke 
waarde per aandeel QWIC (gemeten op 31 december 2014), verhoogd 
met een opslag van 2 euro per aandeel. 
 

3p 14 Toon met een berekening aan of het, gegeven de prijs die Breedschap wil 
betalen en de eis van behoud van een meerderheidsbelang van 51%,  
QWIC zal lukken het eigen vermogen met minimaal € 500.000 te 
vergroten. 
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Opgave 3 
 
Bij deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. 
 
Mevrouw De Waard heeft op 1 januari 1999 een woning gekocht voor 
€ 120.000. Ze heeft voor de financiering van deze woning op 1 januari 
1999 een 6,2% hypothecaire lening bij de PING-bank afgesloten. Het 
bedrag van deze lening is € 116.000. Deze lening wordt afgelost door 
middel van annuïteiten. De jaarlijkse annuïteit bedraagt € 8.604,40 en 
wordt elk jaar achteraf betaald met ingang van 31 december 1999.  
Op 1 januari 2014 bedroeg de schuldrest van deze hypothecaire lening  
 € 85.525,15.  
 

2p 15 Bereken de schuldrest van de hypothecaire lening op 1 januari 2015. 
 
Ondanks de economische crisis is de woning van mevrouw De Waard 
sinds de aankoop op 1 januari 1999 meer waard geworden. De  
waardestijging is elk jaar 2,3%. Door deze waardestijging is de 
overwaarde toegenomen.  
De overwaarde van de woning is het verschil tussen de waarde van de 
woning en de schuldrest van de hypothecaire lening op dat moment. 
 

2p 16 Bereken de overwaarde van de woning op 1 januari 2015. 
 
Mevrouw De Waard heeft haar financieel adviseur gevraagd of ze een 
deel van de overwaarde van de woning kan gebruiken. De adviseur heeft 
haar informatie gegeven over de nieuwe Overwaardehypotheek van de 
PING-bank.  
 
Bij deze Overwaardehypotheek ontvangt mevrouw De Waard een bedrag 
waarmee de huidige hypothecaire lening wordt afgelost. Het resterende 
deel na de aflossing kan vrij worden besteed.  
De Overwaardehypotheek is een vorm van een hypothecaire lening 
waarbij er gedurende de looptijd niet wordt afgelost en geen interest wordt 
betaald. De interest wordt jaarlijks berekend over de hoogte van de totale 
schuld aan het begin van het jaar. De berekende interest wordt jaarlijks 
aan het eind van het jaar toegevoegd aan de totale schuld (hypothecaire 
lening + berekende interest).  
Pas als de woning van mevrouw De Waard wordt verkocht, wordt de 
totale hypotheekschuld afgelost.  
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In onderstaande grafieken staat het verloop van de hypotheekschuld bij 
verschillende hypotheekvormen. Op de verticale as staat de 
hypotheekschuld, op de horizontale as het aantal jaren. 
 

C D

jarenjaren

hypotheek
schuld

A B

jaren

hypotheek
schuld

jaren

hypotheek
schuld

hypotheek
schuld

 
 

2p 17 Welke grafiek geeft het verloop weer van de hypotheekschuld bij de 
Overwaardehypotheek? Motiveer het antwoord. 
 

2p 18 Bij welke hypotheekvorm (A, B, C of D) loopt de geldgever het meeste 
risico? Verklaar het antwoord. 
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Opgave 4 
 
In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. 
 
Magic Marbles is een Nederlandse handelsonderneming die knikkers 
inkoopt en verkoopt. De knikkers worden door Magic Marbles voor een 
vaste prijs van 225 yuan per 1.000 knikkers ingekocht bij  
Jinjiang Chaoxing, een bedrijf in China. 
 
Ten behoeve van het opstellen van de liquiditeitsbegroting en 
resultatenbegroting over juli 2014 zijn eind juni de volgende gegevens 
over de inkopen in 2014 bekend.  
 

maand aantal knikkers koers euro in yuan 
april (werkelijk) 250.000 € 1 = 8,30 yuan 

mei (werkelijk) 300.000 € 1 = 8,35 yuan 

juni (werkelijk) 175.000 € 1 = 8,25 yuan 

juli (verwacht) 200.000 € 1 = 8,30 yuan 

augustus (verwacht) 150.000 € 1 = 8,35 yuan 

september (verwacht) 100.000 € 1 = 8,40 yuan 

 
Van de inkopen in een maand moet 25% contant aan Jinjiang Chaoxing 
worden betaald, voor het restant geldt een krediettermijn van 1 maand. 
De ingekochte knikkers worden in de maand van inkoop ontvangen. 
 

1p 19 Is er bij de inkopen op rekening van de knikkers sprake van ontvangen of 
verstrekt leverancierskrediet voor Magic Marbles? Verklaar het antwoord.  
 

3p 20 Bereken het bedrag in euro’s dat Magic Marbles op de 
liquiditeitsbegroting van juli 2014 opneemt als gevolg van de inkopen van 
de knikkers. 
 
Alle knikkers die in een maand worden ingekocht, worden altijd twee 
maanden later door Magic Marbles verkocht. Magic Marbles berekent de 
inkoopwaarde van de omzet op basis van € 30 per 1.000 knikkers en een 
brutowinstmarge van 40% van de verkoopprijs. 
 

2p 21 Bereken de brutowinst in euro’s die Magic Marbles op de 
resultatenbegroting van juli 2014 opneemt als gevolg van de verkoop van 
knikkers. 
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Opgave 5 
 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 tot en met 8. 
 
De brood- en banketbranche gaat al enkele jaren gebukt onder 
tegenvallende verkopen. Bovendien hebben de bakkers te maken met 
stijgende kosten, die nauwelijks kunnen worden doorberekend in de 
verkoopprijzen. De nettowinst in de branche staat al vanaf 2009 onder 
druk. 
 

1p 22 Geef met behulp van informatiebron 6 de verklaring voor de beperkte 
mogelijkheid van de brood- en banketbakkers om de kostenstijgingen in 
de verkoopprijzen door te berekenen. 
 
Brood- en banketbakkerij De Bruyne Bakker, waarvan Wim de Bruyne de 
eigenaar is, ziet de nettowinst ook afnemen. In 2008 bedroeg de 
jaaromzet van De Bruyne Bakker € 460.000. In de periode 2009 – 2013 
steeg de jaarlijkse omzet met 2% ten opzichte van het voorafgaande jaar.  
In 2014 daalde de omzet van De Bruyne Bakker echter tot € 500.000.   
 

2p 23 Toon met een berekening aan dat de procentuele omzetdaling in 2014 ten 
opzichte van 2013 van De Bruyne Bakker vrijwel gelijk is aan de 
procentuele omzetdaling in de gehele branche (zie informatiebron 6 en 7). 
 
Wim de Bruyne wil jaarlijks een nettowinst van € 64.000 behalen. Wim 
heeft Beko Advies ingeschakeld om de bedrijfseconomische prestaties 
van zijn bakkerij te analyseren en verbeterpunten te vinden. Beko Advies 
signaleert twee pijnpunten: 
 de omzetdaling, 
 het relatief hoge aandeel van de totale constante kosten in de totale 

kosten.  
 
Omzet 
 
Beko Advies heeft berekend dat, om de gewenste nettowinst van € 64.000 
te behalen, de omzet in 2014 flink hoger had moeten zijn dan de werkelijk 
behaalde omzet.  
De totale constante kosten bedragen € 260.000. De dekkingsbijdrage is 
60% van de omzet. 
 

2p 24 Bereken de omzet in 2014 waarbij de nettowinst € 64.000 zou zijn. 
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Aandeel totale constante kosten 
 
Beko Advies stelt dat de daling van de omzet van De Bruyne Bakker met 
name een probleem voor dit bedrijf is vanwege het grote aandeel van de 
totale constante kosten in de totale kosten.   
 

1p 25 Geef een verklaring voor deze stelling van Beko Advies. 
 
Volgens Beko Advies zijn vooral de constante loon- en huisvestingskosten 
van De Bruyne Bakker in 2014 te hoog: zowel in vergelijking tot die van 
branchegenoten in dezelfde omzetklasse als in verhouding tot de omzet.  
Beko Advies komt voor De Bruyne Bakker met het volgende advies: 
 
“Om de nettowinst te laten stijgen, moet het aandeel van de constante 
kosten in de totale kosten omlaag. Dat kan door een deel van de 
constante kosten variabel te maken.” 
 
Dat kan door: 
actie 1: de in te zetten arbeidsuren van het personeel meer af te laten  
             hangen van de werkdrukte (meer inzet van flexwerknemers).  
             Hierdoor zal de verhouding loonkosten/omzet gelijk zijn aan 
             die van de banketbakkers in dezelfde omzetklasse.  
 
actie 2: de hoogte van de huur te koppelen aan de ontwikkeling van de  
             omzet.  
 
Ten behoeve van de berekeningen van vraag 26 en vraag 27 wordt 
uitgegaan van dezelfde (werkelijke) omzet van De Bruyne Bakker in 2015 
als in 2014. 
 
actie 1 
 

2p 26 Bereken het bedrag waarmee de loonkosten in 2015 dalen ten opzichte 
van 2014 als gevolg van actie 1 (zie informatiebron 7). 
 
actie 2 
 

2p 27 Bereken het bedrag waarmee de huur in 2015 zal dalen ten opzichte van 
2014 als gevolg van actie 2 (zie informatiebron 8). 
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Het variabel maken van een deel van de constante kosten heeft gevolgen 
voor het verloop van de totale kostenlijn. Op de uitwerkbijlage bij vraag 28 
is de totale kostenlijn voor 2015 getekend, wanneer niet gekozen wordt 
voor het variabel maken van een deel van de constante kosten.  
 

2p 28 Teken in de uitwerkbijlage, behorende bij deze vraag, de totale kostenlijn 
die overeenkomt met de situatie waarin voor 2015 wel een deel van de 
constante kosten variabel wordt gemaakt. Verbind hiertoe twee van de 
aangegeven letters met elkaar.  
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Opgave 6 
 
In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. 
 
Op 1 april 2014 heeft Loomans bv 12 nieuwe bestelauto’s aangeschaft 
van € 30.000 per stuk. Voor de gedeeltelijke financiering van deze 
investering heeft Loomans op 1 april 2014 een lening van € 350.000 met 
lineaire aflossing afgesloten. De interestvoet van deze lening is 5% per 
jaar. De lening heeft een looptijd van 4 jaar. De aflossing en interest 
worden op 31 maart van elk jaar achteraf betaald.  
Loomans past de permanentie toe met resultaatbepaling per kwartaal. 
 

1p 29 Bereken de schuldrest van de lening per 1 april 2015. 
 

1p 30 Bereken de kosten van de lening voor het tweede kwartaal van 2015. 
 
De bestelauto’s zijn door Loomans verzekerd tegen schade en diefstal. 
De jaarpremie voor deze verzekering bedraagt 19 promille van de 
aanschafwaarde van de bestelauto’s en moet jaarlijks op 1 april 
vooruitbetaald worden. 
 

2p 31 Bereken voor het tweede kwartaal van 2015 de verzekeringskosten van 
de bestelauto’s. 
 

2p 32 Bereken het bedrag dat Loomans bv op de balans per 1 juli 2015 opneemt 
met betrekking tot de verzekeringskosten van de bestelauto’s. Geef ook 
aan of dit bedrag aan de debetzijde of creditzijde van de balans wordt 
opgenomen.  
 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Informatiebron 1 
 
QWIC 
 
QWIC bv (Quality With Innovative Convenience) is opgericht in 2006 door 
Michiel Hartman en Taco Anema. Als Nederlands merk ontwikkelt, 
produceert en verhandelt QWIC elektrische fietsen en elektrische 
scooters. De innovatieve elektrische tweewielers worden via een 
snelgroeiend netwerk van ongeveer 400 winkels verkocht in Nederland, 
België, Duitsland en Frankrijk.  
 
Terwijl aanvankelijk alle elektrische tweewielers vanuit China met 
zeecontainers werden aangevoerd, heeft QWIC na een paar jaar besloten 
de elektrische tweewielers zelf in een fabriek in Rotterdam te produceren. 
De onderdelen worden bij Nederlandse toeleveranciers ingekocht, waarbij 
gelet wordt in kwaliteit, prijs en levertijd. 
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Informatiebron 2 
 
De balans van QWIC (per 31 december in euro’s) 
 

 

 
 bron: jaarrekening QWIC (aangepast) 

 2014 2013 

Activa  

  

Immateriële vaste activa 165.000 64.000 

Materiële vaste activa 2.310.000 2.900.000 

Vaste activa 2.475.000  2.964.000
  

Voorraden 1.900.000 1.400.000 

Vorderingen1) 90.000 822.000 

Liquide middelen     10.000   178.000 

Vlottende activa 2.000.000  2.400.000
                              

 4.475.000  5.364.000
Passiva  

  

Aandelenkapitaal2) 102.000 102.000 

Agioreserve 400.000 400.000 

Winstreserve 200.000 400.000 

Eigen vermogen 702.000  902.000
  

Langlopende schulden 1.773.000 3.662.000 

Kortlopende schulden 2.000.000 800.000 

Vreemd vermogen 3.773.000  4.462.000
                              

 4.475.000  5.364.000

noot 1  Het betreft hier vooral vorderingen op de tussenhandel. 

noot 2  De nominale waarde van 1 aandeel bedraagt € 0,50. Het aandelenkapitaal betreft 

het geplaatste aandelenkapitaal. 
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Informatiebron 3 
 
De eigenaren van QWIC  
 
QWIC is in eigendom van de twee bestuurders, Hartman en Anema, en 
van investeringsmaatschappij Breedschap. Op 31 december 2014 
bezitten de twee bestuurders samen 75% van de geplaatste aandelen 
QWIC. De rest is in handen van Breedschap.  
 
Breedschap is een Nederlandse investeringsmaatschappij die belegt in 
Nederlandse ondernemingen. Bij de keuze van haar beleggingen spelen 
bij Breedschap steeds vaker ideële overwegingen een rol. Zo is voor 
Breedschap niet alleen het verwachte te behalen rendement belangrijk, 
maar ook of de ondernemingen waarin zij belegt op een maatschappelijk 
verantwoorde wijze ondernemen.  
 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
 

  
 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is de 
ondernemingsstrategie waarbij aandacht voor people, planet en profit in 
evenwicht is.  
Tot het domein people worden prestaties gerekend op sociaal-ethisch 
gebied. Hoe gaat het bedrijf om met zijn personeel en hoe presteert het 
op het gebied van sociale cohesie (de maatschappij in ruimere zin)? 
 
Tot het domein planet worden de prestaties gerekend op het gebied van 
milieu in ruime zin. Hoe pakt een bedrijf zijn verantwoordelijkheid op ten 
aanzien van het belasten van het milieu, de natuur en het landschap? 
 
Tot het domein profit worden niet de pure financiële prestaties van de 
onderneming (winst, omzet en dergelijke) gerekend, maar wordt gekeken 
naar thema's als werkgelegenheid, opbouwen van een goede reputatie, 
transparantie en verantwoording, investeringen in infrastructuur, 
locatiebeleid en politieke betrokkenheid. 
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Informatiebron 4   
 
Branchegegevens van tweewielers 
 
Aantal verkochte fietsen en scooters in Nederland 
 

 
Algemeen 
 
Het jaar 2014 is lastig geweest voor de tweewielerspeciaalzaken. De 
economische situatie in Nederland speelt hierbij een belangrijke rol.  
 
Elektrische-fietsenmarkt 
 
De markt voor elektrische fietsen verjongt. De groei in de markt voor 
elektrische fietsen komt vooral uit de leeftijdsgroep onder de 50 jaar. De 
opmars van de elektrische fietsen onder jongere doelgroepen is vooral te 
danken aan het feit dat deze fiets gezien wordt als aantrekkelijk alternatief 
voor bestaande transportmiddelen. 
 
Elektrische-scootermarkt 
 
Opvallend is de groeiende belangstelling voor elektrische scooters, die in 
2014 een groter aandeel in het totaal voor hun rekening namen dan in het 
jaar ervoor. De verwachtingen voor 2015 zijn goed, vooral dankzij de 
praktische en met name ook fiscale mogelijkheden van de elektrische 
scooter, ook voor zakelijk gebruik. Ook de toenemende fijnmazige 
infrastructuur van de laadpalen draagt bij aan het succes.  
 
 bron: cijfers en trends (aangepast) 

 2010 2011 2012 2013 2014
 
fietsen 1.227.000 1.281.000 1.215.000

 
1.171.000 1.039.000

- waarvan 
elektrisch 134.000 154.000 165.000

 
181.000 171.000

 
scooters 93.000 95.000 96.000

 
83.000 68.000

- waarvan 
elektrisch 3.100 3.600 4.400

 
4.300 4.100
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Informatiebron 5   
 
De Emoto 87    
 
QWIC biedt nu nog 14 verschillende types elektrische fietsen aan en  
4 types elektrische scooters. In de komende jaren wil het bedrijf zich, 
mede door de felle concurrentie, vooral gaan richten op de jonge 
stedelingen - tussen 20 en 50 jaar - voor woon-werkverkeer. Om die 
reden wordt het aantal modellen afgebouwd en zet het bedrijf vooral in op 
de Emoto 87, de elektrische scooter waarvan de verwachtingen 
hooggespannen zijn. 
 

 
 

 2015 
adviesprijs voor de consument 
(inclusief 21% btw) 

 
€ 3.267 

marge (korting) voor de 
tussenhandel   

 
12%1) 

kostprijs € 2.250 

afzet 600 

bijdrage aan de winst ………….. 

 

 
 

noot 1  De marge (korting) voor de tussenhandel is een percentage van de adviesprijs voor 

de consumenten exclusief btw. De standaardmarge is 12%. 
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Informatiebron 6 
 
De brood- en banketbranche  
 
Financiële gegevens voor de brood- en banketbranche (2009-2014) in 
procenten 
 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
omzet1) 6,6 1,4 -2,1 3,9 1,31 -1,6 

 
De bakkerijbranche heeft te maken met een toenemende concurrentie van 
de supermarkten. Het assortiment bij supermarkten wordt steeds 
uitgebreider. Het wordt dan ook steeds belangrijker om als bakkerijbedrijf 
onderscheidend te zijn ten opzichte van supermarkten.  
 
De grondstofprijzen zijn de afgelopen jaren sterk gestegen en konden niet 
voldoende worden vertaald in prijsverhogingen. Ook de productiviteit van 
de werknemers en de hoge loonkosten beïnvloeden het resultaat in 
negatieve zin. 
 

noot 1 procentuele veranderingen ten opzichte van vorig jaar 
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Informatiebron 7 
 
De prestaties van De Bruyne Bakker vergeleken met de branche 
 
In de tabel staan de gegevens van de brood- en banketbranche voor 
2014, opgedeeld in 3 omzetklassen, waarbij de kosten zijn uitgedrukt in 
een percentage van de omzet (100%). Ook zijn de gegevens van De 
Bruyne Bakker voor 2014 opgenomen (in euro’s). De prestaties van De 
Bruyne Bakker moeten worden vergeleken met die van branchegenoten in 
dezelfde omzetklasse. 
 

 

 de brood- en banketbranche in 2014 
verdeeld in omzetklassen 

De 
Bruyne 

Bakker in 
2014 

omzetklasse (x €1.000)  < 400 400 - 750 750 - 1250 
aantal deelnemers in de 
branche 40 70

 
65 

gemiddelde jaaromzet 2014 
per klasse (x €1.000) 273,5 586,1

 
958,3 

  

 % % % € 
omzet         100,0 100,0 100,0 500.000

inkoopwaarde omzet 31,2 30,7 27,2 165.000

brutowinst 68,8 69,3 72,8 335.000

  

bedrijfskosten:  

- constant:  

loonkosten 24,5 31,7 36 180.000

huisvestingskosten 4,3 5,0 4,4 32.000

afschrijvingen en overig 
constant 12,6 11,5

 
11,3 48.000

  

- variabel:  

verkoopkosten en overig 
variabel 10,1 8,9

 
9,1 35.000

  

nettowinst 17,3 12,2 12 40.000
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Informatiebron 8 
 
Het huurvoorstel 
 
Oude situatie 
 
Het pand van De Bruyne Bakker wordt gehuurd. In 2014 is de jaarhuur 
90% van de huisvestingskosten. 
Het huurcontract wordt telkens voor 5 jaar afgesloten en kan tussentijds 
niet worden opgezegd. Per 1 januari 2015 moet er weer een nieuw 
huurcontract worden getekend.  
 
Nieuwe situatie: het huurvoorstel 
 
Wim de Bruyne geeft aan dat continuering van de oude situatie misschien 
leidt tot faillissement van zijn bakkerij. Hierdoor zal het pand mogelijk 
gedurende lange tijd leeg komen te staan en zal de verhuurder geen 
enkele huurinkomsten ontvangen. 
Wim de Bruyne heeft de eigenaar van het pand daarom voorgesteld de 
jaarhuur met ingang van 1 januari 2015 te splitsen in 2 delen:  
 een constant deel van € 15.000  
 een variabel deel dat 2% is van de jaaromzet van 2015. 

einde  
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management & organisatie HAVO 2015-2 

 

uitwerkbijlage 

 
 
 

13 
 

 
Te plaatsen aantal aandelen bij Breedschap op 1 januari 2015 is  ……………….. 
 
 
28  
 

totale
kosten (€)

C

B

A

G

F

E

D

totale kosten 2015

omzet (€)  
 
 

 aandeelhouder per 
31 december 2014 

aandeelhouder per  
1 januari 2015 (na emissie) 

 % aantal geplaatste 
aandelen 

% aantal geplaatste 
aandelen 

Hartman en Anema 75 …………………. 51 …………………. 

Breedschap 25 …………………. … …………………. 

totaal  ………………….  …………………. 

Naam kandidaat __________________________  Kandidaatnummer ____________

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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Examen HAVO 

2014 
 
 
 

 management & organisatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 28 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 61 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening gevraagd wordt, worden aan 
het antwoord meestal geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg of 
berekening ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee 
redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 1
maandag 12 mei
13.30 - 16.30 uur
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Opgave 1 
 
Van Blaauwbroek nv is de volgende interne balans gegeven: 
 

Debet        Balans per 31 december 2013 (getallen x € 1.000)       Credit 
Gebouwen 5.338 Geplaatst aandelenkapitaal 2.500

Machines 4.332 Agioreserve 1.000

Inventaris 672 Algemene reserve  317

Voorraden 400 Overige reserves 456

Debiteuren 132 6% Hypothecaire lening 2.700

Bank 48 7% Onderhandse lening 3.200

Kas 9 Crediteuren 62

 Te betalen interest 96

 
         

Resultaat 2013 voor 
belasting    600

 10.931  10.931

 
Verder is gegeven: 
 De nominale waarde van een aandeel is € 100. 
 Het tarief van de vennootschapsbelasting bestaat uit twee delen: 

 20% over de eerste € 200.000 van het resultaat; 
 25% over het resterende deel van het resultaat. 

 Van het resultaat na aftrek van vennootschapsbelasting wordt  
€ 300.000 beschikbaar gesteld voor dividend, de rest wordt 
gereserveerd.  

 Het tarief van de dividendbelasting is 15%. 
 

2p 1 Bereken het bedrag dat van het resultaat over 2013 door Blaauwbroek 
gereserveerd wordt. 
 
Blaauwbroek wil haar hoeveelheid liquide middelen niet teveel laten 
afnemen. Daarom keert zij in plaats van alleen cashdividend ook 
stockdividend uit. Er wordt 8% stockdividend beschikbaar gesteld.  
 

1p 2 Leg uit dat dit dividendbeleid van Blaauwbroek een gunstige invloed heeft 
op haar hoeveelheid liquide middelen. 
 

2p 3 Bereken het percentage cashdividend dat Blaauwbroek bij de verdeling 
van het resultaat over 2013 beschikbaar stelt. 
 
Joost Willemse heeft 100 aandelen Blaauwbroek in bezit. 
 

2p 4 Bereken het bedrag dat Joost Willemse van Blaauwbroek aan 
cashdividend op zijn bankrekening moet ontvangen. 
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Opgave 2 
 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 5. 
 
In Nijmegen liggen de speeltuin Brokkefort en het complex van de 
tennisvereniging Baltenstein naast elkaar (zie informatiebron 1).  
De speeltuin heeft stijgende bezoekersaantallen en wil graag meer 
speeltoestellen plaatsen, maar heeft hiervoor te weinig ruimte.  
De tennisvereniging heeft, mede als gevolg van een slechte 
kantinevoorziening, te maken met een afnemend ledenaantal.  
Er wordt door de besturen van beide organisaties een samenwerkingsplan 
opgesteld voor 2014 om deze situatie te verbeteren (zie informatiebron 2). 
 
Tussen een vereniging en een stichting bestaan overeenkomsten en 
verschillen.  
 

1p 5 Welke overeenkomst is er in het algemeen tussen een stichting en een 
vereniging, gelet op de doelstelling van deze organisaties?  
 
Volgens beide besturen zou uitvoering van het plan voordeel kunnen 
opleveren voor zowel de speeltuin als de tennisvereniging. 
  

1p 6 Welk orgaan binnen de vereniging besluit uiteindelijk of het 
samenwerkingsplan mag worden uitgevoerd?  
 
De speeltuin en de tennisvereniging vragen een aannemer een offerte te 
maken voor de verbouwingsplannen (zie informatiebron 3). Dankzij de 
tijdelijke btw-maatregel van de overheid valt deze offerte gunstig uit. 
 

2p 7 Bereken het bedrag waarmee deze offerte lager uitvalt als gevolg van de 
btw-maatregel van de overheid. Ga er hierbij vanuit dat de aannemer het 
btw-voordeel volledig doorgeeft aan de klant. 
 
Er moet een besluit worden genomen over de verdeling van de 
verbouwingslasten tussen beide partijen. Er wordt afgesproken dat in 
eerste instantie het aandeel van elk van de twee partijen in de 
verbouwingslasten gelijk is aan het verwachte aandeel van beide 
organisaties in de totale kantineomzet van 2014 (het eerste jaar na de 
verbouwing).  
 

3p 8 Bereken voor zowel de speeltuin als de tennisvereniging het procentuele 
aandeel in de verwachte totale kantineomzet van 2014  
(zie informatiebron 4). 
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Eis voor deelname aan de samenwerking 
 
De speeltuin en de tennisvereniging stellen beide als eis voor de 
samenwerking, dat bij de uitvoering van het samenwerkingsplan in 2014 
de extra te verwachten opbrengsten minimaal gelijk moeten zijn aan de 
extra te verwachten kosten. 
 
Financiële gevolgen van het samenwerkingsplan voor de speeltuin  
in 2014  
 
De voortijdige sloop van de gebouwen op het speelterrein leidt tot 
boekverlies voor de speeltuin. Dit boekverlies wordt geheel ten laste 
gebracht van het resultaat van 2014. 
 

2p 9 Leid uit informatiebron 5 af hoe groot het boekverlies is van de te slopen 
gebouwen, indien het plan wordt uitgevoerd. 
 

2p 10 Toon aan of aan de eis van de speeltuin bij uitvoering van het plan in 
2014 wordt voldaan (zie informatiebron 4 en 5). Vul hiertoe de 
uitwerkbijlage horende bij deze vraag in. 
 
Financiële gevolgen van het samenwerkingsplan voor de 
tennisvereniging in 2014  
 
De tennisvereniging verwacht in 2014 een stijging van contributiegelden 
en kantineomzet. De kantineomzetstijging die de tennisvereniging 
verwacht is te danken aan zowel een toenemend ledenaantal als aan een 
stijging van de kantineomzet per tennislid.  
 

2p 11 Bereken met hoeveel procent de kantineomzet per tennislid in 2014 ten 
opzichte van 2013 naar verwachting zal stijgen. 
 

4p 12 Toon aan of aan de eis van de tennisvereniging bij de uitvoering van het 
samenwerkingsplan in 2014 wordt voldaan (zie informatiebron 3 en 4). Vul 
hiertoe de uitwerkbijlage horende bij deze vraag volledig in. 
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Opgave 3 
 
In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. 
 
Square.com is een internetwarenhuis. Voor de tweede helft van 2013 
worden de volgende omzet- en inkoopcijfers verwacht: 
 

maand omzet 
(getallen x € 1.000) 

inkopen 
(getallen x € 1.000) 

juli 720 480 

augustus 780 400 

september 740 410 

oktober 800 500 

november 700 580 

december 950 450 

 
Verder is gegeven: 
 Van de inkopen is 75% op rekening, de rest is contant. 
 De krediettermijn van crediteuren is 2 maanden. 
 Verkopen en inkopen worden direct geleverd. 
 De brutowinst in het vierde kwartaal van 2013 is € 700.000,-. 
 
De bovenstaande gegevens hebben gevolgen voor de 
resultatenbegroting, de liquiditeitsbegroting en de balans. 
 

2p 13 Is er bij het ontstaan van crediteuren sprake van afnemerskrediet of van 
leverancierskrediet? Motiveer het antwoord. 
 

2p 14 Leg uit waarom in het algemeen de inkoopwaarde van de omzet in een 
periode niet gelijk hoeft te zijn aan de waarde van de inkopen in die 
periode. 
 

2p 15 Bereken het bedrag dat als gevolg van de betaling aan leveranciers op de 
liquiditeitsbegroting van het vierde kwartaal van 2013 wordt opgenomen. 
 
De waarde van de voorraad bedraagt aan het einde van het derde 
kwartaal van 2013 € 490.000,-.  
 

3p 16 Bereken de waarde van de voorraad op 31 december 2013. 
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Opgave 4 
 
Kielstra exploiteert 80 garages. 
 Van deze garages zijn er 65 verhuurd voor € 720,- per garage per 

jaar. In de jaarcontracten is vermeld dat de huurders de huur steeds 
per drie maanden vooruit moeten betalen in februari, mei, augustus en 
november.  

 Verder zijn er 10 garages verhuurd voor € 64,- per garage per maand. 
In de maandcontracten is vermeld dat de huur steeds een maand van 
te voren betaald dient te worden.  

 Alle huurders voldoen steeds op tijd aan hun verplichtingen. 
 
Kielstra past in haar administratie het beginsel van de permanence van 
kosten en opbrengsten met maandelijkse resultatenberekening toe.  
 

2p 17 Bereken het bedrag dat in februari op basis van de jaarcontracten aan 
huur is ontvangen. 
 
Op de balans van Kielstra komen onder andere de volgende vier posten 
voor: 
 Vooruitontvangen bedragen 
 Vooruitbetaalde bedragen 
 Nog te betalen bedragen 
 Nog te ontvangen bedragen 
 
Het bij vraag 17 berekende bedrag wordt op de balans van eind februari 
vermeld op één van de hierboven genoemde posten. 

2p 18 Welke van de hierboven genoemde vier balansposten van Kielstra wordt 
hier bedoeld en geef aan of deze post debet of credit op de balans 
voorkomt. Motiveer het antwoord. 
 

2p 19 Bereken de totale huuropbrengsten van Kielstra voor de maand maart. 
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Opgave 5 
 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 en 7. 
 
Door de dalende woningprijzen groeit het aantal huizen dat “onder water 
staat”. “Onder water staan” betekent dat de waarde van de woning lager 
is dan de restschuld op de hypothecaire lening (zie informatiebron 6). 
De ING bank stuurt daarom klanten die een aflossingsvrije hypothecaire 
lening hebben afgesloten een brief met een uitnodiging voor een 
adviesgesprek. In dit gesprek zal besproken worden of het verstandiger is 
toch te gaan aflossen. Het probleem van “onder water staan” van huizen 
kan zich voordoen bij alle vormen van hypothecaire leningen. 
 

2p 20 Leg uit waarom het probleem van “onder water staan” zich eerder bij 
aflossingsvrije hypothecaire leningen zal voordoen dan bij hypothecaire 
leningen met lineaire aflossingen of met aflossingen op basis van 
annuïteiten. 
 
Het “onder water staan” van huizen is niet goed voor de huiseigenaren en 
ook niet goed voor de ING bank. Het beïnvloedt de solvabiliteit van de 
bank. 
 

2p 21 Leg uit in welke situatie het “onder water staan” van huizen de 
huiseigenaren in financiële problemen kan brengen. 
 
De ING bank schrijft af op de door haar verstrekte hypothecaire leningen. 
 

2p 22 Leg uit dat de solvabiliteit van de ING bank kan verslechteren indien de 
bank afschrijft op de door haar verstrekte hypothecaire leningen. 
Betrek in het antwoord zowel het tellereffect als het noemereffect op de 
solvabiliteit. 
 
Suus (29) en Willem (32) hebben in de laatste week van 2012 ook een 
brief ontvangen van de ING bank. Zij hebben eind 2006 een hoekwoning 
gekocht met een aankoopprijs van € 240.000,- (exclusief 8% bijkomende 
kosten). Er waren voor de ING bank voldoende zekerheden, zodat de 
bank bereid was om een aflossingsvrije hypothecaire lening te 
verstrekken van 108% van de aankoopprijs. 
Het huis van Suus en Willem staat eind 2012 ook “onder water”. De 
waardeontwikkeling van hun huis in de jaren 2006 - 2012 komt overeen 
met de algemene waardeontwikkeling van hun woningtype  
(zie informatiebron 7).  
 

3p 23 Bereken met welk bedrag het huis van Suus en Willem eind 2012 “onder 
water staat”. 
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ING bank adviseert Suus en Willem om met ingang van 2013 jaarlijks te 
gaan aflossen, en wel zodanig dat na 25 jaar € 129.600,- van het 
oorspronkelijk geleende bedrag is afgelost. De bank geeft voor dit 
gedeelte twee mogelijkheden, a en b, voor de wijze van aflossing. 
 
 mogelijkheid a 

 
mogelijkheid b 

aflossingswijze lineair door middel van 
annuïteiten. 
De annuïteit is  
€ 8.296,- per jaar 

rente 4% per jaar 4% per jaar 
looptijd 25 jaar 25 jaar 

 
In de uitwerkbijlage horende bij vraag 24 zijn twee lijnen getekend die de 
schuldrest van de hypothecaire lening van Suus en Willem aan het eind 
van de jaren 2012 - 2037 weergeeft: 
 
 de situatie bij voortzetting van de gehele aflossingsvrije hypothecaire 

lening (situatie 0) 
 wanneer jaarlijks eind december (voor het eerst 31 december 2013) 

(gedeeltelijk) wordt afgelost volgens mogelijkheid b.  
 

2p 24 Teken in de grafiek op de uitwerkbijlage, horende bij deze vraag, de lijn 
die het verloop van de schuldrest aangeeft wanneer voor mogelijkheid a 
wordt gekozen. Motiveer het verloop van deze lijn zonder een berekening. 
 
ING bank geeft de voorkeur aan mogelijkheid a. Suus en Willem hebben 
echter de voorkeur voor mogelijkheid b. Volgens hen is de 
nettojaaruitgaven in 2013 bij de hypothecaire lening met aflossen met 
behulp van annuïteiten lager dan de nettojaaruitgaven bij de hypothecaire 
lening met lineaire aflossing. Suus en Willem hebben te maken met een 
inkomstenbelastingtarief van 42%. 
 

5p 25 Toon met een berekening aan of de mening van Suus en Willem juist is. 
Vul hiertoe de uitwerkbijlage, horende bij deze vraag, volledig in. 
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Opgave 6 
 
In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. 
 
Handelsonderneming Largo bv verkoopt één soort product, de Muli.  
 
De inkoopbestellingen worden telkens op de eerste dag van de maand 
gedaan en worden in 4 gelijke delen ontvangen. De inkoopprijs ligt voor 
een gehele maand vast. 
Van de ingekochte Muli’s wordt op de eerste dag van elke maand direct 
90% verkocht tegen een verkoopprijs. Deze Muli’s worden dan in 4 gelijke 
delen afgeleverd. Het restant van de ingekochte Muli’s wordt in de laatste 
3 dagen van elke maand met korting verkocht en afgeleverd.  
 
Op 1 april 2014 worden 20.000 Muli’s ingekocht tegen een inkoopprijs van 
€ 14,- per stuk. 
Het onderstaande overzicht van ontvangsten en afleveringen is gegeven 
tot en met 25 april 2014. 
 
dag ontvangen Muli’s  

(in stuks) 
afgeleverde Muli’s 

(in stuks) 
  2 april 5.000  
  4 april  4.500 
  8 april 5.000  
10 april  4.500 
16 april 5.000  
18 april  4.500 
23 april 5.000  
25 april  4.500 
 

2p 26 Bereken de waarde van de technische voorraad Muli’s op 9 april 2014. 
 

2p 27 Bereken de waarde van de economische voorraad Muli’s op 9 april 2014. 
 
Voor het berekenen van de verkoopprijs van een Muli verhoogt Largo de 
inkoopprijs met een brutowinstopslag van 20%. 
Op 28 april 2014 wordt het restant van de ingekochte Muli’s verkocht met 
een korting van 10% van de verkoopprijs. 
 

2p 28 Bereken tegen welke prijs per stuk de Muli’s op 28 april 2014 worden 
verkocht. 
 
 

einde  
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Pagina: 237Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 HA-0251-a-14-1-b 2 / 8 lees verder ►►►

Informatiebron 1 

 
Speeltuin Brokkefort  
 
Speeltuin Brokkefort is in eigendom van de stichting Brokkefort. De 
speeltuin heeft 30 speeltoestellen op een oppervlakte van 1,5 hectare.  
Op het terrein staan ook een toiletgebouw, een kantinegebouw en een 
fietsenstalling. Deze gebouwen zijn bijna volledig afgeschreven. Zowel de 
losse kaartverkoop als de verkoop van abonnementen vertoont een 
jaarlijkse stijging. De speeltuin zou graag enkele nieuwe speeltoestellen 
willen plaatsen, maar heeft daar geen ruimte voor.  
Brokkefort heeft enkele door de gemeente gesubsidieerde 
arbeidskrachten tot haar beschikking. Zij houden zich bezig met de 
verkoop van kaartjes en versnaperingen en licht onderhoud en 
schoonmaakwerkzaamheden verrichten. 
 
Tennisvereniging Baltenstein  
 
Tennisvereniging Baltenstein heeft 240 leden in het seizoen 2013. Zij 
beschikt over vier tennisbanen, een kantine en een fietsenstalling. Er is 
een terreinmeester die de banen onderhoudt. De leden draaien zelf de 
kantinedienst, maar het kost de vereniging steeds meer moeite om 
daarvoor voldoende vrijwilligers te vinden. Om die reden heeft het bestuur 
van de vereniging  
2 jaar geleden besloten de openingstijden van de kantine te beperken. 
Het gevolg was dat tientallen leden vanwege gebrek aan gezelligheid 
opstapten, waardoor de barbezetting een nog groter probleem werd. 
 
Schets van de huidige situatie tot en met 2013 
 

Tennisvereniging Baltenstein

entree

Speeltuin Brokkefort

entree

gebouwen
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Informatiebron 2 

 
Het samenwerkingsplan voor 2014 
 
Het plan bestaat uit: 
 
 Eind 2013 sloopt de speeltuin voor eigen rekening haar gebouwen, 

bestaande uit een toiletgebouw, kantine en fietsenstalling, en plaatst 
op de vrijgekomen grond nieuwe speeltoestellen. 
 

 Eind 2013 worden de kantine en de entree van de tennisvereniging 
verbouwd en vanaf 2014 ook door de speeltuin gebruikt. Overdag 
gaan de gesubsidieerde arbeidskrachten van de speeltuin de gehele 
kantine draaien en is de omzet voor de speeltuin. In de avonduren 
doen de vrijwilligers van de tennisvereniging dat en is de omzet voor 
de tennisvereniging.  
De lasten van deze verbouwing worden verdeeld over de speeltuin en 
de tennisvereniging. 

 
Situatieschets na de verbouwing/aanpassing/sloop in 2014 
 

Tennisvereniging Baltenstein

entree

Speeltuin Brokkefort

entree

gebouwen
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Informatiebron 3 

 
Gegevens met betrekking tot de verbouwing van de kantine 
 
Een plaatselijke aannemer heeft onderstaande offerte uitgebracht.  
In de offerte heeft de aannemer de tijdelijke btw-maatregel voor de 
bouwsector verwerkt.  
Deze btw-maatregel houdt in dat het btw-tarief op arbeidsloon door de 
overheid tijdelijk is verlaagd van 21% naar 6%. Hierdoor wordt de 
bouwsector gestimuleerd. De verbouwingsuitgaven van de kantine vallen 
hierdoor lager uit.  
 
 totaal materiaal en 

arbeidsloon (€) 1)  
arbeidsuren

uitbreiding kantine 
interne aanpassing 
aanpassing entree 
aanpassing terras 

25.000 
 5.000 
 3.000 
 4.000 

140
 40
 20
 40

totaal exclusief btw 
btw  

37.000 
 5.826 

 

totaal inclusief btw 42.826  

 
 
De speeltuin en de tennisvereniging dragen geen btw af en kunnen ook 
geen btw terugvorderen van de belastingdienst. 
Op de verbouwing wordt in 10 jaar lineair afgeschreven tot een 
restwaarde van 0. 
 

noot 1 De loonkosten bedragen per uur € 54,- exclusief btw. 
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Informatiebron 4  

 
Financiële gegevens vóór en ná uitvoering van het 
samenwerkingsplan 
 
Seizoen 2013 (vóór uitvoering van het plan).  
 
 speeltuin tennisvereniging
omzet kantine € 26.000,00 € 12.000,00
ledenaantal  240 
bezoekersaantal:   
- losse verkoop         10.000  
- abonnement     300  
contributie1)  € 24.000,00
afdracht aan KNLTB 1)  €   4.800,00
entreegelden € 38.600,00  
prijs losse verkoop €         3,50  
prijs jaarabonnement €       12,00  

 
Seizoen 2014 (ná uitvoering van het plan) 
 
Voor de speeltuin geldt dat, na uitvoering van het plan, in 2014 
vergeleken met 2013 
 
 het aantal verkochte abonnementen met 50 stijgt en het 

bezoekersaantal via de losse verkoop met 400 toeneemt  
 de prijzen van losse verkoop en abonnementen onveranderd blijven 
 de totale kantineomzet met € 4.000,- zal stijgen  
 de brutowinstopslag op de kantineomzet 50% van de inkoopprijs blijft. 
 
Voor de tennisvereniging geldt dat, na uitvoering van het plan, in 2014 
vergeleken met 2013 
 
 het aantal leden met 20 stijgt  
 de gemiddelde kantineomzet per tennislid zal stijgen 
 de totale kantineomzet met € 3.000,- zal stijgen  
 de nettocontributie per tennislid gelijk blijft 
 de brutowinstopslag op de kantineomzet 50% van de inkoopprijs blijft. 
 

noot 1 De afdracht aan de KNLTB (Tennisbond) is een vast bedrag per tennislid. Voor de 

tennisvereniging zijn deze kosten de enige kosten die variëren met het aantal leden. 

De tennisleden betalen allemaal dezelfde contributie. De nettocontributieopbrengst is 

de contributie verminderd met de afdracht aan de KNLTB. 

Pagina: 241Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 HA-0251-a-14-1-b 6 / 8 lees verder ►►►

Informatiebron 5  

 
De boekwaarde van de te slopen gebouwen van de speeltuin 
 
De te slopen gebouwen van de speeltuin hebben op het moment van 
sloop nog een resterende levensduur van 2 jaar. Op dit moment slopen 
betekent dat er boekverlies wordt geleden op deze gebouwen, aangezien 
er bij voortijdige sloop geen opbrengst mag worden verwacht. De 
onderstaande grafiek laat de boekwaarde van deze gebouwen zien, 
wanneer niet voortijdig wordt gesloopt.   
 

x €1.000

40
36
32
28
24
20
16
12

8
4
0 jaar 4 jaar 8 jaar 12 jaar 16 jaar 20

tijd

boekwaarde aan
het eind van

het jaar
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Informatiebron 6 

 
Informatie over de gevolgen van het “onder water staan” van huizen 
 
Het is bij starters op de woningmarkt gebruikelijk dat het bedrag van de 
hypothecaire lening hoger is dan de waarde van de woning. Immers, bij 
aanschaf wordt de koper geconfronteerd met extra kosten, die de waarde 
van de woning niet verhogen. Te denken valt aan de 
overdrachtsbelasting, de notariskosten en de advieskosten voor de 
hypotheekadviseur.  
Tot voor kort maakte niemand zich daar erg druk om. Het was tenslotte 
gebruikelijk dat de woningprijzen jaarlijks tenminste de stijging van de 
inflatie volgden en de stijging zelfs nog wel hoger uitkwam. Na een jaar of 
vijf was de waarde van de woning al gauw gelijk aan het 
hypotheekbedrag, maar sinds het begin van de financiële en economische 
crisis eind 2007 is dit automatisme verdwenen. Sterker nog, de prijzen 
van de woningen dalen en dat maakt het voor huiseigenaren en banken 
opeens een stuk ingewikkelder. 
 
Huiseigenaren  
 
Als de woning geen overwaarde heeft, dan is de huiseigenaar wel haast 
verplicht om te blijven zitten. 
 
Banken  
 
Ook voor banken is de situatie op de woningmarkt verre van ideaal. 
Huizen zijn namelijk het onderpand voor uitstaande hypothecaire 
leningen.  
 
Voorwaarden hypothecaire lening  
 
Formeel heeft de bank de mogelijkheid aanvullende garanties te vragen 
op het moment dat de waarde van het onderpand niet meer dekkend is 
voor de hoogte van de hypothecaire lening. Een aanvullende garantie kan 
zijn een extra aflossing of een extra garantie door bijvoorbeeld ouders.  
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Informatiebron 7 

 
Waardeontwikkeling koopwoningen1) 

 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
tussenwoning 100 104,2 108,3 111,3 108,3 106,5 104,4 100,1
hoekwoning 100 104,4 108,6 111,5 107,7 105,7 103,5 98,6
2 onder 1 kap 100 104,9 108,9 111,9 108,1 105,4 102,8 97,7
vrijstaand 100 105,7 110,9 114,0 109,3 106,1 103,0 98,0
appartement 100 104 108,7 112,6 108,6 107,3 104,8 99,8

 

einde  

noot 1 Index aankoopprijs van koopwoningen aan het eind van het jaar (2005 = 100) 
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management & organisatie HAVO 2014-1 

 

uitwerkbijlage 

 
 
 

10+12 

 

2014 Speeltuin  
(vraag 10) 

Tennisvereniging 
(vraag 12) 

Toename  brutowinst 
kantine 

€ 1.333  

Toename nettocontributies    

Toename entreegelden    

   

Totaal stijging baten    

   

Afschrijving op verbouwing  € 2.855  

Boekverlies op gesloopte 
gebouwen  

  

   

Totaal stijging lasten    

   

Verandering resultaat   

Voldoen aan eis? ja/nee   

 
Berekeningen: 
 

 Speeltuin 

Toename entreegelden  
 

 

 Tennisvereniging 

Toename  brutowinst kantine  
 

Toename nettocontributies   
 

Afschrijving op verbouwing   
 

 

Naam kandidaat __________________________  Kandidaatnummer ____________
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 24  
schuldrest

hypothecaire
lening

(x €1.000)

31-12
2012

31-12
2037

300

250

200

150

100

50

0

Legenda:
situatie 0
mogelijkheid b

tijd  
  

motivatie: 
……………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………… 

 
25  

2013 mogelijkheid a (inclusief 
berekening) 

mogelijkheid b (inclusief 
berekening) 

aflossing  
 
 
 
 
 

 

netto rente  
 
 
 
 
 

 

netto 
jaaruitgaven 

 
 
 

 
 

 
conclusie: …………………………………………………………………………………. 

 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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HA-0251-a-14-2-o 

Examen HAVO 

2014 
tijdvak 2 

 
 

 management & organisatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 33 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 60 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening gevraagd wordt, worden aan 
het antwoord meestal geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg of 
berekening ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee 
redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 2
woensdag 18 juni
13.30 - 16.30 uur
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Opgave 1 

 
Pieter Rienstra is de enige eigenaar van makelaarskantoor Prachthuis. 
Het bedrijf is geen rechtspersoon. In 2006 maakte het makelaarskantoor 
winst. Over deze winst moet Pieter Rienstra belasting betalen. 
 

1p 1 Hoe wordt de winstbelasting genoemd die Pieter Rienstra over de winst 
moet betalen? 
 
Pieter Rienstra heeft op 1 maart 2007 een deel van de winst over 2006 op 
een spaarrekening gestort tegen 0,25% samengestelde interest per 
maand. Op 1 januari 2009 heeft de bank de interest veranderd in 3,00% 
samengestelde interest per jaar en dit percentage blijft vanaf 1 januari 
2009 onveranderd. De interest wordt aan het eind van elke periode 
bijgeschreven op de spaarrekening. 
 

1p 2 Is het interestpercentage op jaarbasis op 1 januari 2009 verhoogd, 
verlaagd of gelijk gebleven? Licht je antwoord toe met een berekening 
waarbij wordt afgerond op 3 decimalen. 
 
Op 1 januari 2013 was het saldo van de spaarrekening € 47.562,57. Er 
zijn tussen 1 maart 2007 en 1 januari 2013 geen tussentijdse stortingen 
en opnames geweest. 
 

2p 3 Bereken het bedrag dat Pieter Rienstra op 1 maart 2007 op de 
spaarrekening heeft gestort. 
 
Pieter Rienstra wil op 1 januari 2015 de inventaris van het 
makelaarskantoor vervangen. Hij heeft daar naar verwachting € 60.000 
voor nodig en daarom stort hij op 1 januari 2013 € 7.500 extra op de 
spaarrekening. 
 

2p 4 Is deze storting voldoende om op 1 januari 2015 een saldo van  
€ 60.000 ter vervanging van de inventaris op de spaarrekening te 
hebben? Licht je antwoord toe met een berekening. 
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Opgave 2 

 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 3. 
 
'Vrouwe Fortuna' is een beleggingsclub van vrouwen die opgericht is op  
1 januari 1998. Vanaf het begin zijn er 14 vrouwen lid. Aan het eind van 
elk kwartaal stort ieder lid € 75 op de beleggingsrekening van ‘Vrouwe 
Fortuna’. 'Vrouwe Fortuna' krijgt na afloop van elk kwartaal van de bank 
een overzicht van haar beleggingsrekening (zie informatiebron 1).  
 
De beleggingsrekening bestaat uit twee delen: 
1 De waarde van de beleggingen (aandelen). 
2 Een geldsaldo. 
 

2p 5 Bereken het bedrag dat door de 14 vrouwen tussen 1 januari 1998 en  
1 april 2012 in totaal is gestort op de beleggingsrekening.  
 
'Vrouwe Fortuna' komt elke derde dinsdag van de maand bijeen om te 
bespreken of er aandelen verkocht of aangekocht moeten worden. Eén 
van de leden van 'Vrouwe Fortuna' stelt op de bijeenkomst in april 2012 
voor om aandelen Ziggo te kopen. Ziggo is een toonaangevende 
aanbieder van entertainment, informatie en communicatie via televisie, 
breedbandinternet en telefoniediensten in Nederland. 
 
Op 1 juli 2012 is het voor het eerst mogelijk om aandelen Ziggo te kopen. 
De uitgiftekoers van deze aandelen zal tussen € 16,50 en € 18,50 per 
aandeel bedragen. 
 

2p 6 Bereken met behulp van informatiebron 2 of de uitgiftekoers boven de 
intrinsieke waarde van een aandeel Ziggo per 31 december 2011 ligt.  
 

1p 7 Noem een reden waarom beleggers bereid zouden zijn om per aandeel 
meer te betalen dan de intrinsieke waarde ervan. 
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Margreet Riemering, penningmeester van 'Vrouwe Fortuna', heeft de 
opdracht gekregen om te onderzoeken of het kopen van aandelen Ziggo 
binnen de beleggingsstrategie van de beleggingsclub past. 
 
'Vrouwe Fortuna' hanteert in 2012 bij het aankopen van aandelen Ziggo 
de volgende eisen: 
a Het aandeel Ziggo past in het streven om het beleggingsrisico van 

'Vrouwe Fortuna' zo veel mogelijk te beperken door de beleggingen te 
spreiden. 

b Het totaal rentedragend vreemd vermogen van Ziggo mag op  
31 december 2011 maximaal 70% van het totaal vermogen van Ziggo 
zijn. 

c De rentabiliteit van het eigen vermogen van Ziggo is over 2011 
tenminste 10%. 

 
Bij het beoordelen van Ziggo heeft Margreet Riemering de beschikking 
over informatiebron 1 tot en met 3. 
 
Eis a 
 

1p 8 Leg uit op welke wijze het beleggingsrisico voor 'Vrouwe Fortuna' door het 
kopen van aandelen Ziggo kan worden beperkt.  
 
Eis b 
 
Ziggo heeft veel rentedragend vreemd vermogen. 
 

2p 9 Bereken het totaal rentedragend vreemd vermogen van Ziggo in 
procenten van het totaal vermogen van Ziggo per 31 december 2011.  
 
Eis c 
 

2p 10 Geef in het algemeen een financiële reden waarom bij het beleggen in 
aandelen de rentabiliteit van het eigen vermogen eerder wordt gekozen 
als beleggingscriterium dan de rentabiliteit van het totaal vermogen.  
 

1p 11 Bereken de rentabiliteit van het eigen vermogen van Ziggo over 2011  
(zie formuleblad en informatiebronnen 2 en 3). 
 
Conclusie 
 

1p 12 Toon aan dat ‘'Vrouwe Fortuna' inschrijft op de aandelen Ziggo. Ga hierbij 
na of aan elk van de eisen a, b en c wordt voldaan.  
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'Vrouwe Fortuna' besluit aandelen Ziggo te kopen, maar moet daarvoor 
eerst geld vrijmaken door andere aandelen te verkopen. Volgens de 
afspraken van 'Vrouwe Fortuna' mogen aandelen worden verkocht als de 
beurskoers minstens 20% is gestegen ten opzichte van de aankoopprijs. 
 

2p 13 Toon door middel van een berekening aan dat alle aandelen ASML 
Holding na het eerste kwartaal 2012 verkocht mogen worden, op basis 
van de gegevens van 31 maart 2012. 
 
Op de bijeenkomst in april besluit 'Vrouwe Fortuna' de aandelen ASML 
Holding op 30 april te verkopen tegen de op dat moment geldende 
beurskoers. Behalve deze verkoop zijn er in het tweede kwartaal van 
2012 geen andere ontvangsten of uitgaven op de beleggingsrekening als 
gevolg van het verkopen of aankopen van aandelen.  
Op 30 april is de beurskoers van ASML Holding € 40,53. 
 

4p 14 Bereken het geldsaldo van de beleggingsrekening op 1 juli 2012, na  
bijschrijving van rente en stortingen.  
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Opgave 3 

 
Bij deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. 
 
Onderneming Lado bv heeft op 1 januari 2011 een nieuwe 
appelsorteermachine aangeschaft. Het betreft de appelsorteermachine 
AV500. 
 

 
 
De aanschafwaarde van de AV500 is voor 20% gefinancierd met eigen 
vermogen. Het resterende deel van de aanschafwaarde wordt 
gefinancierd met een banklening.  
 
Deze banklening heeft de volgende kenmerken: 
 looptijd 5 jaren 
 aflossing vindt lineair plaats 
 rentepercentage is variabel 
 het rentepercentage per 1 januari 2011 was 5%; het rentepercentage 

kan jaarlijks op 1 januari worden aangepast 
 aflossing en rente worden aan het einde van het jaar betaald. 
 

2p 15 Noem een reden waarom in het algemeen de aanschaf van vaste activa 
wordt gefinancierd met lang vreemd vermogen en niet met kort vreemd 
vermogen.  
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Op de AV500 wordt jaarlijks met een vast percentage van de 
aanschafwaarde afgeschreven. De verwachte levensduur van de AV500 is 
5 jaar. De verwachte restwaarde van de AV500 is € 10.000,-. 
In onderstaande figuur zijn de cumulatieve gegevens van de aflossing, 
afschrijving en rente gegeven voor Lado met betrekking tot de AV500 voor 
de jaren 2011 - 2013. 
 
 

 2011      2012        2013

Legenda:
aflossing cumulatief
afschrijvingen cumulatief
rente cumulatief

Lado bv

€ 10.000 € 10.500

€ 2.500

€ 20.000 € 21.000

€ 4.100

€ 30.000 € 31.500

€ 5.300

 
 
 

1p 16 Bereken de omvang van de banklening op 1 januari 2011. 
 

2p 17 Bereken voor welk bedrag de aanschaf van de AV500 is gefinancierd met 
eigen vermogen. 
 
Op 1 januari 2012 heeft de geldgever het rentepercentage aangepast. 
 

2p 18 Bereken het nieuwe rentepercentage in 2012.  
 
Lado stelt jaarlijks de balans op. 
 

2p 19 Bereken de boekwaarde van de AV500 op 31 december 2014 (na de 
afschrijving).  
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Opgave 4 

 
Bij deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. 
 
Van handelsonderneming Lieko bv zijn de onderstaande financiële 
overzichten (getallen in euro’s) gegeven: 
 

Activa 31-1-2013 1-1-2013

Inventaris 11.300 12.000

Transportmiddelen 11.500 12.000

Voorraden 4.400 4.000

Effecten 7.000 9.000

Debiteuren ……… 800

Bank 2.600 2.900

 
 

Ontvangsten januari 2013 

Verkoop goederen 8.800

Verkoop effecten 2.000

 10.800

Uitgaven januari 2013 

Betaling leveranciers 5.600

Aflossing en rente 500

Gas, water en licht 1.800

Verzekeringen 300

Huur 2.700

Overig    200

 11.100

 

Mutatie liquide middelen -/-1) 300

 
In januari 2013 heeft Lieko een omzet behaald van € 9.750,-. Lieko 
verkoopt haar goederen op rekening. De brutowinstmarge is 40% van de 
omzet. 
 

2p 20 Bereken de omvang van debiteuren op 31 januari 2013.  
 

2p 21 Bereken voor welk bedrag in januari 2013 goederen zijn ingekocht.  
 

noot 1 -/- betekent een afname 
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Lieko wil haar liquiditeitspositie, gemeten via de current ratio, verbeteren. 
Daarom overweegt zij de goederen voortaan alleen nog tegen contante 
betaling te leveren. 
 

2p 22 Leg zonder berekening uit of deze verandering van betaalwijze een 
verbetering van de current ratio tot gevolg heeft. Betrek in het antwoord 
zowel het tellereffect als het noemereffect op de current ratio. 
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Opgave 5 

 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 4 tot en met 6. 
Bij deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. 
 
Jan Somers staat met een attractie op 
de kermis: de Tropical Trip. De Tropical 
Trip is een lange bank die ongeveer 20 
(zijwaartse) rondjes per minuut maakt, 
waardoor het voor de passagiers lijkt 
alsof ze zweven.  
 
Jan wil op 31 december 2013 met 
pensioen. Hij wil graag dat zijn zoon 
Luuk de Tropical Trip overneemt. Luuk 
stelt als voorwaarde voor de overname 
van de Tropical Trip dat de totale nettowinst van de Tropical Trip per 
kermis in 2013 tenminste € 1.000 is. Hiertoe gaat Luuk de kosten en de 
opbrengsten vergelijken. 
 
Kosten 
 
De kosten van de Tropical Trip gedurende een kermis bestaan uit (zie 
informatiebronnen 4 en 5): 
a constante attractiekosten van de Tropical Trip, bijvoorbeeld 

afschrijvings- en interestkosten; 
b constante gemeentekosten, zoals bijvoorbeeld de aan de gemeente 

verschuldigde pacht en andere kosten die de gemeente aan 
kermisexploitanten doorberekent; 

c variabele attractiekosten van de Tropical Trip, zoals het  
elektriciteitsverbruik.  

 
a Constante attractiekosten van de Tropical Trip  
 
De constante attractiekosten van de Tropical Trip in 2013 worden 
uitgedrukt in een tarief per kermisdag. 
 

2p 23 Bereken de afschrijvingskosten van de Tropical Trip over 2013. 
 

3p 24 Bereken de interestkosten over 2013 met betrekking tot de financiering 
van de Tropical Trip.  
 

2p 25 Bereken het tarief voor de constante attractiekosten van de Tropical Trip 
per kermisdag in 2013.  
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De totale constante kosten van een kermis bedragen  
€ 8.000,- en bestaan uit de constante attractiekosten en de constante 
gemeentekosten. 
 
b Constante gemeentekosten 

 
Om op een kermis te mogen staan met een attractie, brengt de gemeente 
onder andere pacht in rekening. 
 

2p 26 Bereken hoeveel pacht in 2013 gedurende een kermis betaald moet 
worden voor de Tropical Trip (zie informatiebron 5 en 6). 
 
c Variabele attractiekosten van de Tropical Trip 

 
De variabele attractiekosten van de Tropical Trip bestaan uitsluitend uit 
het elektriciteitsverbruik van de attractie. 
 
Opbrengsten  
 
Per rit van de Tropical Trip zijn er gemiddeld 9 stoelen bezet door 
betalende bezoekers. 
 

2p 27 Teken in de grafiek op de uitwerkbijlage die bij deze vraag hoort de lijn 
van de totale dekkingsbijdrage behaald op een kermis  
(zie informatiebron 4 en 6). 
 
Nettowinst gedurende een kermis in 2013 
 
Gedurende een kermis in 2013 worden er 5.850 kaartjes verkocht voor de 
Tropical Trip.  
 

2p 28 Geef op de verticale as in de grafiek op de uitwerkbijlage die bij deze 
vraag hoort aan hoe groot de nettowinst is als er 5.850 kaartjes worden 
verkocht.  
 

2p 29 Toon met behulp van de grafiek aan of Luuk de Tropical Trip van zijn 
vader overneemt. 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Opgave 6 

 
De penningmeester van kegelvereniging "De blauwe knoop" beschikt over 
de volgende financiële gegevens met betrekking tot het jaar 2012. Het 
verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. 
 
Liquide middelen (€) 1-1-2012 31-12-2012 
Kassaldo 28 ………. 
Banksaldo 87 -/- 221) 

 
 2012 (€) 
Contributiebaten 1.300 
Contributieontvangsten 1.200 
Huurlasten 1.200 
Huuruitgaven 1.260 
 
Er zijn geen andere ontvangsten, uitgaven, baten en lasten dan die in de 
tabel hierboven zijn genoemd.  
 

1p 30 Aan welk orgaan binnen de vereniging moet de penningmeester 
verantwoording afleggen? 
 

1p 31 Leg zonder een berekening uit waarom het bedrag van de huurlasten niet 
gelijk is aan het bedrag van de huuruitgaven. 
 

2p 32 Bereken het kassaldo op 31 december 2012.  
 
Van de contributieontvangsten in 2012 heeft € 100 betrekking op  
contributie over 2011. Aan het eind van 2012 zijn er 7 leden die de 
contributie over 2012 niet hebben betaald. De contributie bedraagt in 
2012 € 50 per lid. Op 31 december 2011 is er geen vooruitontvangen 
contributie. 
 

2p 33 Bereken welk bedrag op 31 december 2012 voorkomt op de balans onder 
de post "Vooruitontvangen contributie". 
 
 
 
 

einde  

noot 1 -/- betekent een negatief saldo

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 

behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 

behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Formuleblad 

 
Voor de beantwoording van vraag 11 is de volgende formule beschikbaar: 
 
 

 11 Rentabiliteit van het eigen vermogen =  
 
nettowinst (uit gewone bedrijfsuitoefening)

gemiddeld eigen vermogen
 x 100 % 
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Informatiebron 1 
 
Kwartaaloverzicht beleggingsrekening van Vrouwe Fortuna 
 

 

 

 
 

Kwartaaloverzicht Beleggen (bedragen in €) 
 
uw gegevens 
 

 

periode 1 januari 2012 tot en met 31 maart 2012 
beleggingsrekeningnummer 216675539 
tenaamstelling 
beleggingsrekeningnummer 

 
Vrouwe Fortuna 

  
waarde beleggingen (aandelen)  
waarde beleggingen 1 januari 2012 70.384,00 
waarde beleggingen 31 maart 2012 71.227,00 
  
geldsaldo  
geldsaldo 1 januari 20121) 1.746,95 
geldsaldo 31 maart 20121) 3.217,47 

Overzicht van uw beleggingen (aandelen) per 31 maart 2012  
aandeel 
(fonds)  

sector aankoop-
datum

aantal aankoop-
prijs (€)

beurs-
koers 

(€) 

totale 
waarde 

(€)
Air 
France-
KLM 

 
Luchtvaart- 
transport 31-1-2012 2.000  3,39

 
 

 3,76  7.520,00
ASML 
Holding 

 
Computerchips 29-2-2012 500  33,50

 
 40,37 20.185,00

ING 
Groep 

 
Banken 30-4-2011 1.800  5,33

 
 5,27  9.486,00

 
Philips  

Medisch / 
Elektronica  1-12-2011 1.000  14,96

 
 15,57 15.570,00

 
Unilever 

 
Voeding 

 
31-12-2009 700  22,75

 
 26,38 18.466,00

 
 

   
71.227,00

noot 1  Over het geldsaldo wordt 0,15% samengestelde interest per maand bijgeschreven 
aan het eind van de maand. 
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Informatiebron 2 

 
Creditkant van de balans van Ziggo op 31 december 2011 (na 
winstverdeling) 
 
 31 december 2011

(getallen in duizenden €)
Geplaatst aandelenkapitaal 200.000
Reserves 998.701
Voorzieningen 945.329
Obligatielening 2.442.621
Onderhandse lening 335.000
Crediteuren 308.881
Vooruitontvangen bedragen 1.428
Nog te betalen bedragen        9.367
 5.241.327

 
Het kort vreemd vermogen veroorzaakt geen rentekosten. 
De nominale waarde van een aandeel Ziggo is € 1,-. 
De bedragen op de balans mogen als gemiddelden voor het jaar worden 
gezien. 
 
 bron: prospectus Ziggo (aangepast)  
 
 

Informatiebron 3 

 
Winst- en Verliesrekening Ziggo (getallen in duizenden €) over 2011 
 
Bruto omzetresultaat 1.187.022
Verkoopkosten              -/-   68.514
Algemene kosten  -/- 587.735
Bedrijfsresultaat 530.773
Financieringsresultaat     -/-  248.311
Belastingen -/-    72.786
Nettowinst (uit gewone 
bedrijfsuitoefening) 209.676

 
 bron: prospectus Ziggo (aangepast)  
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Informatiebron 4 

 
Gegevens met betrekking tot de attractiekosten van de Tropical Trip 
in 2013 
 
Constante attractiekosten 
 
Gegevens met betrekking tot de afschrijvingskosten van de Tropical 
Trip (bedragen in €) 
aanschafprijs op 1-1-2005 100.000 
afschrijvingsmethode vast percentage van de aanschafprijs 
levensduur  10 jaar 
boekwaarde op 1-1-2013 23.200 

 
 
Gegevens met betrekking tot de financiering van de Tropical Trip 
(bedragen in €) 
schuldrest op 1-1-2013 45.850,28 
aflossingsmethode halfjaarlijkse annuïteiten 
annuïteit 6.721,57 per half jaar 
interest 3% per half jaar 

 
 
Overige gegevens met betrekking tot het berekenen van het tarief van 
de Tropical Trip per kermisdag (bedragen in €)
overige constante attractiekosten 6.327,34 per kwartaal 
aantal kermisdagen 250 per jaar 

 
Variabele attractiekosten (in €) 
 
energiekosten Verbruik:  

10 kWh per rit 
Tarief:  
0,20 voor 1 kWh1) 

 
noot 1  kWh: kilowattuur 
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Informatiebron 5 

 
Gegevens met betrekking tot de constante gemeentekosten (in €) 
 
pacht …… voor de hele 

kermisperiode 
bijdrage in reclamekosten 
per attractie 

465 eenmalig 

overige constante 
gemeentekosten 

410 per kermisdag 

 
 

Informatiebron 6  

 
Gegevens met betrekking tot de opbrengsten van de Tropical Trip op 
een kermis in 2013 
 
algemene gegevens over een kermis (bedragen in €) 
duur van de kermis 5 kermisdagen 
openingsuren 10 uur per dag 
prijs attracties 2,00 per rit per persoon 
aantal kermisdagen 250 per jaar 

 
 
 
 

einde  
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management & organisatie HAVO 2014-2 

 

uitwerkbijlage 

 
 
 
 

 27-28  
 

0 100 200 300 400 500 600 700  800

totale constante kosten
totale dekkingsbijdrage

nettowinst

aantal ritten

€ 14.000

€ 12.000

€ 10.000

€ 8.000

€ 6.000

€ 4.000

€ 2.000

0

Legenda:
totale constante kosten  

 
 

Naam kandidaat __________________________  Kandidaatnummer ____________

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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 Examen HAVO 

2013 
 
 
 

 management & organisatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 30 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 61 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening gevraagd wordt, worden aan 
het antwoord meestal geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg of 
berekening ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee 
redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 1
maandag 13 mei
13.30 - 16.30 uur
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Opgave 1 
 
Gegeven is onderstaande balans van Comar nv. 
 

 
Alle aandelen Comar hebben een nominale waarde van € 100,- per 
aandeel. In 2012 is het geplaatste aandelenkapitaal niet veranderd. 
 
Voor de vennootschapsbelasting gelden over 2012 de volgende tarieven: 
 20% over de eerste € 200.000,- van de winst; 
 25% over de rest van de winst. 

 
1p 1 Bereken voor Comar het verschuldigde bedrag aan 

vennootschapsbelasting over 2012. 
 
Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders van Comar is de 
volgende verdeling van de winst 2012 na aftrek van 
vennootschapsbelasting vastgesteld: 
 Voor aandeelhouders is 9% dividend beschikbaar, verdeeld in 7% 

stockdividend en 2% cashdividend. 
 De rest van de winst wordt gereserveerd. 
 
De dividendbelasting is 15%. 
 

1p 2 Bereken het bedrag van de te betalen dividendbelasting voor Comar over 
de winst 2012. 
 

1p 3 Bereken het bedrag dat in contanten aan de aandeelhouders betaald 
moet worden door Comar over de winst 2012. 
 

Debet          Balans per 31 december 2012 (getallen x € 1.000,-)                 Credit
Gebouwen 12.000 Maatschappelijk 

aandelenkapitaal 
10.000 

Afschrijving 
gebouwen 

 
 2.400 

Aandelen in 
portefeuille 

 
 2.000 

  
9.600

Geplaatst 
aandelenkapitaal 

 
8.000

Overige vaste 
activa 

 
12.200

Algemene reserve  2.040

Vlottende activa  7.880 Agioreserve  3.800
Liquide middelen  320 Overige reserves  700
  Vreemd vermogen  13.960
  

          
Winst 2012 voor 
belasting 

 
 1.500

  30.000   30.000
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1p 4 Bereken het bedrag van de winstreservering door Comar over de winst 
2012. 
 
Het stockdividend wordt uitgekeerd op basis van de nominale waarde van 
een aandeel. 
 

1p 5 Bereken het totaal aantal geplaatste aandelen van Comar na de uitkering 
van het stockdividend over 2012. 
 
Een aandeelhouder stelt dat de intrinsieke waarde per aandeel als gevolg 
van de winstverdeling 2012 zal dalen. De intrinsieke waarde per aandeel  
voor winstverdeling 2012 bedroeg € 200,50. 
 

2p 6 Laat door middel van een berekening zien of de intrinsieke waarde per 
aandeel Comar, na uitvoering van alle verplichtingen als gevolg van de 
winstverdeling 2012, is gedaald. 
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Opgave 2 
 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. 
 
Bij deze opgave worden de belastingen buiten beschouwing gelaten. 
 
Peter de Beer is de eigenaar van een klein autobedrijf (FIAT De Beer bv) 
in Hoorn dat officieel dealer is van FIAT. Het bedrijf verkoopt nieuwe en 
tweedehands auto’s en heeft een werkplaats voor onderhoud en 
reparaties. De nieuwe auto’s worden door een importeur uit Italië gehaald. 
Deze auto’s worden via officiële dealers, zoals FIAT De Beer, aan 
consumenten verkocht. 
 
Het aantal door FIAT De Beer verkochte nieuwe auto’s valt tegen. 
Daarom houdt FIAT De Beer in december 2013 een verkoopactie (zie 
informatiebron 1). De kosten van deze actie komen geheel voor rekening 
van FIAT De Beer. 
 

1p 7 Is bij deze verkoopactie voor FIAT De Beer sprake van verstrekt 
leverancierskrediet of van ontvangen leverancierskrediet? Motiveer het 
antwoord. 
 
Op 1 december 2013 verkoopt Peter de Beer een FIAT Panda 1.2 
Edizione Cool aan een klant, die contant betaalt en geen auto inruilt en 
volledig gebruik maakt van de 50/50 deal.  
De 50/50 deal betekent voor FIAT De Beer een toekomstig interestverlies 
op deze verkoop. Peter wil weten hoe groot dit interestverlies, 
omgerekend naar 1 december 2013, is. Hij vergelijkt hiertoe de contante 
waarde per 1 december 2013 van de door de klant te betalen bedragen 
met de (contante) verkoopprijs. Hij rekent hierbij met een samengestelde 
interest van 6,0% per jaar. 
 

2p 8 Bereken dit interestverlies op 1 december 2013 voor FIAT De Beer als 
gevolg van deze verkoop.  
 
FIAT De Beer betrekt de auto’s van importeur FIAT Group Automobiles 
Netherlands bv. Deze importeur levert alleen indien de dealer voldoet aan 
bepaalde voorwaarden met betrekking tot de omzetgroei, de liquiditeit en 
de rentabiliteit (zie informatiebron 2). 
 

1p 9 Geef een nadelig gevolg voor de importeur indien FIAT De Beer failliet 
zou gaan. 
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In informatiebron 3 en 4 staan verwachte financiële gegevens van FIAT 
De Beer met betrekking tot 2013. 
 

1p 10 Geef de reden waarom het bij FIAT De Beer zinvoller is om de quick ratio 
te gebruiken om de liquiditeit te beoordelen dan de current ratio. 
 

4p 11 Toon met behulp van informatiebronnen 2, 3 en 4 en het formuleblad aan 
of FIAT De Beer over 2013 een voldoende beoordeling krijgt van de 
importeur. Vul hiertoe de uitwerkbijlage bij deze vraag volledig in. 
 
Naar aanleiding van het onderzoek heeft de importeur besloten om het 
dealercontract met FIAT De Beer per 1 januari 2014 op te zeggen en 
geen nieuwe auto’s meer aan dit bedrijf te leveren. 
 
Peter de Beer wil bepalen of hij het bedrijf voortzet. Hij wil daarvoor twee 
mogelijkheden onderzoeken: 
 
 Mogelijkheid a    
Doorgaan als onafhankelijke vakgarage De Beer, waarbij alleen 
tweedehands auto’s worden verkocht en nieuwe auto’s rijklaar worden 
gemaakt voor collega-bedrijven. 
  
 Mogelijkheid b    
Het autobedrijf verkopen aan Auto Italia bv in Hoorn. Peter zal het geld 
dat hij dan ontvangt, op 1 januari 2014 op een spaarrekening bij de ASN-
bank storten. Hierop vergoedt ASN-bank 4,5% samengestelde interest per 
jaar.  
 
Mogelijkheid a 
 
In informatiebron 5 en de uitwerkbijlage bij vraag 12 staan de verwachte 
gevolgen voor FIAT De Beer als het bedrijf verder gaat als onafhankelijke 
vakgarage De Beer.  
 

6p 12 Bereken de verwachte nettowinst van vakgarage De Beer in 2014.  
Vul hiertoe de uitwerkbijlage bij deze vraag volledig in. 
 
Mogelijkheid b 
 
In informatiebron 6 staan de details van het bod van Auto Italia bv. 
 

1p 13 Geef de reden waarom Auto Italia de debiteuren niet overneemt voor het 
bedrag dat op de balans staat vermeld. 
 

3p 14 Bereken welk bedrag aan Peter de Beer op 1 januari 2014 wordt 
overgemaakt door Auto Italia indien de verkoop van FIAT De Beer 
doorgaat. 
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Conclusie 
 
Peter gaat door als onafhankelijke vakgarage wanneer de verwachte 
winst in 2014 minstens 50% hoger is dan de rente op de ASN 
spaarrekening die hij in 2014 zou ontvangen bij verkoop van zijn bedrijf. 
 

2p 15 Zal Peter de Beer doorgaan als onafhankelijke vakgarage of zal hij zijn 
bedrijf verkopen aan Auto Italia bv? Motiveer het antwoord met een 
berekening. 
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Opgave 3 
 
Rudolf bv is een groothandel in Kaukasische sparren. Deze sparren 
worden ingekocht in Denemarken en geleverd aan tuincentra en aan 
supermarkten in Nederland.  
Voor de berekening van de verkoopprijs hanteert deze 
handelsonderneming de nettowinstopslagmethode. Hiertoe is gegeven: 
 
 Rudolf bv heeft voor 2012 een inkoopprijs bedongen van 35 Deense  

kronen (DKK) per spar bij een verwachte wisselkoers: 1 DKK = € 0,13.  
 De verwachte inkoopkosten zijn € 0,95 per spar.  
 De vaste verrekenprijs bestaat uit de verwachte inkoopprijs en de 

verwachte inkoopkosten. 
 De opslag voor overheadkosten is 20% van de vaste verrekenprijs.  
 De nettowinstmarge is 34% van de verkoopprijs exclusief 19% btw.  
 

3p 16 Bereken de verkoopprijs inclusief btw van een Kaukasische spar.  
 
In december 2012 verwacht Rudolf bv 80.000 Kaukasische sparren te 
verkopen. 
 

2p 17 Bereken het verwachte verkoopresultaat over december 2012. Geef aan 
of dit resultaat voor- of nadelig is. 
 
In januari 2013 zijn de volgende werkelijke gegevens over december 2012 
bekend: 
 De inkopen en de afzet zijn 83.125 stuks. 
 Het verkoopresultaat is € 282.625,- voordelig. 
 De inkoopprijs is 35 DKK. 
 1 DKK = € 0,14. 
 Het resultaat op inkoopkosten is € 1.031,25 nadelig. 
 De overheadkosten zijn € 90.000,-. 

 
2p 18 Bereken het gerealiseerde resultaat op de inkopen over december 2012. 

Geef aan of dit resultaat voor- of nadelig is.  
 

2p 19 Bereken het gerealiseerde resultaat op de overheadkosten over december 
2012. Geef aan of dit resultaat voor- of nadelig is.  
 

1p 20 Bereken het gerealiseerde totaal resultaat van Rudolf bv over december 
2012. Geef aan of dit resultaat voor- of nadelig is.  
 
.
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Opgave 4 
 
De penningmeester van schaatsvereniging De Friese doorlopers heeft de 
volgende financiële gegevens over 2012 verzameld. Het boekjaar valt 
samen met het kalenderjaar. 
 
Debet Balans per 31 december 

(getallen in euro's) 
 

Credit 

 2012 2011  2012 2011
Inventaris 5.400 5.700 Eigen vermogen …… 1.790
Voorraad 
wedstrijdmaterialen 250 200

 
5% Lening 

 
3.840 4.320

Nog te ontvangen 
contributie 150 200

Nog te betalen 
baanhuur  

 
1.020 1.000

Bank 910 870   
Kas ………    140                    
  …........ 7.110   ..…… 7.110

 
 
Overzicht van ontvangsten en uitgaven over 2012 (getallen in euro's)
Ontvangsten Uitgaven 
Contributie 5.600 Baanhuur ……
Sponsors 1.800 Inkoop 

wedstrijdmaterialen 470
Entreegelden 620 5% Lening 696
 Bestuurskosten 346
  
Saldo …… Saldo                   ……

 
 
Staat van baten en lasten over 2012 (getallen in euro's) 
Baten Lasten
Contributie …… Baanhuur 6.060
Sponsors 

1.800
Verbruik 
wedstrijdmaterialen 420

Entreegelden 620 5% Lening 216
 Afschrijving 

inventaris 300
 Bestuurskosten 346
Saldo …… Saldo ……
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Om het saldo van de ontvangsten en uitgaven over 2012 uit te rekenen, 
moet de penningmeester eerst de uitgaven aan baanhuur berekenen. De 
schaatsvereniging betaalt de baanhuur per maand achteraf in de eerste 
week van de volgende maand. 
 

2p 21 Bereken de uitgaven aan baanhuur in 2012. 
 
Het saldo van de baten en lasten kan pas berekend worden als de 
contributiebaten over 2012 bekend zijn. Alle contributieverplichtingen over 
2011 worden voldaan voor afloop van het volgende kalenderjaar. 
 

2p 22 Bereken de contributiebaten over 2012. 
 
De ontvangsten en uitgaven vinden zowel per bank als per kas plaats. 
 

3p 23 Bereken het bedrag dat op 31 december 2012 in de kas aanwezig zal 
moeten zijn. 
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Opgave 5 
 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 7 tot en met 10. 
 
In deze opgave worden de belastingen buiten beschouwing gelaten. 
 
Al enkele jaren gaat de boekenbranche gebukt onder tegenvallende 
verkopen. Ook de omzet van de Gelderse boekwinkel Open Boek, 
waarvan Els Flink eigenaresse is, staat onder druk. 
 
In informatiebron 7 staan enkele oorzaken voor de teruglopende 
boekverkopen in de boekwinkels. Zo wordt onder andere de opkomst van 
onlineboekverkopers als Bol.com genoemd.  
 

1p 24 Noem een kostennadeel van een boekwinkel ten opzichte van 
onlineboekverkopers. 
 
De winst van Open Boek neemt al enkele kwartalen achtereen af. Voor 
het vierde kwartaal van 2012 wordt zelfs verwacht dat de omzet te laag 
zal zijn om alle kosten te dekken. In informatiebron 8 en 9 staan financiële 
gegevens voor de boekenbranche als geheel en Open Boek in het 
bijzonder.  
Open Boek gaat uit van een dekkingsbijdrage van 35% van de omzet. 
 

2p 25 Bereken voor Open Boek de verwachte constante kosten in het vierde 
kwartaal van 2012. 
 

2p 26 Bereken voor Open Boek de verwachte break-evenomzet in het vierde 
kwartaal van 2012 (zie formuleblad). 
 
In 2012 zal ten opzichte van 2011 naar verwachting de jaaromzet in de 
boekenbranche met hetzelfde percentage dalen als in 2011 ten opzichte 
van 2010. Els Flink verwacht dat deze daling ook zal gelden voor de 
jaaromzet van Open Boek. De procentuele verdeling van de jaaromzet 
van Open Boek in 2012 over de 4 kwartalen is gelijk aan die van 2011 (zie 
informatiebron 9).  
 

3p 27 Laat met een berekening zien of Open Boek in het vierde kwartaal van 
2012 winst zal maken. 
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Vanwege het slechte vooruitzicht in de branche besluit Els om met ingang 
van het vierde kwartaal van 2012 de personele bezetting van de winkel 
aan te passen. 

 
Volgens Els zijn de loonkosten in relatie tot de omzet te hoog. Voor een 
gemiddelde week in kwartaal 4 heeft Els een overzicht gemaakt van de te 
verwachte omzet en loonkosten (zie informatiebron 10). Kwartaal 4 omvat 
13 weken. Els hanteert een streefnorm van 6 voor de verhouding tussen 
de omzet en de loonkosten: 
 
 Op dagen dat deze verhouding onder de streefnorm ligt, moet door 

inkrimping van het aantal arbeidsuren de streefnorm worden gehaald.  
 Op dagen dat deze verhouding boven de streefnorm ligt, blijft het 

aantal arbeidsuren onveranderd.  
 

De maatregel wordt door het personeel geaccepteerd. 
 

4p 28 Bereken voor het vierde kwartaal 2012 de verwachte besparing op de 
loonkosten als gevolg van deze maatregel. Vul hiertoe de uitwerkbijlage 
horende bij deze vraag volledig in. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Opgave 6 
 
Groothandel Vino bv importeert wijn uit Italië. 
De verwachte verkopen van Italiaanse wijn door Vino voor 2013 over de 
verschillende kwartalen bedragen:  
 
kwartaal in 2013 verkopen 

exclusief 19% btw 
1 € 240.000 
2 € 270.000 
3 € 330.000 
4 € 360.000 

 
Binnen de kwartalen zijn de verkopen gelijkmatig verdeeld over de 
maanden. 
 
De verkopen vinden voor 70% contant plaats. Het overige deel wordt 
verkocht op rekening waarbij gemiddeld één maand krediet wordt 
verstrekt. 
 

2p 29 Bereken de totale verwachte ontvangsten voor Vino uit contante verkoop 
in het tweede kwartaal van 2013. 
 

2p 30 Bereken de totale verwachte ontvangsten voor Vino uit verkopen op 
rekening in het tweede kwartaal van 2013. 
 
 
 

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

einde  
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Formuleblad 

 
Voor de beantwoording van vraag 11 en 26 zijn de volgende formules 
beschikbaar: 
 

 11 rentabiliteit van het eigen vermogen =  
 

nettowinst

gemiddeld eigen vermogen
 x 100%   

 
 

quick ratio = 
vlottende activa + liquide activa - voorraden

kortlopende schulden
 

 
 

 26 break-evenomzet = 
totale constante kosten

% dekkingsbijdrage
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Informatiebron 1 

 
Informatie over de verkoopactie 
 

Nu bij FIAT De Beer: 
de 50/50 deals 

2 Jaar 0% rente! 
 
Vroeger moest je sparen tot je genoeg geld 
had om een nieuwe auto te kopen. Dat kon 
soms wel jaren duren. Nu krijg je de mogelijkheid om nog deze maand in 
een nieuwe auto te rijden. 
De actie is eenvoudig. Je betaalt de helft nu (vaak is de inruil van je 
huidige auto al voldoende) en de andere helft na twee jaar. 
In de tussentijd betaal je geen rente en ontvang je natuurlijk wel 5 jaar 
garantie, hoeveel kilometers je ook rijdt. 
 
Deze actie is geldig voor alle onderstaande FIAT Panda modellen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Genoemde prijzen zijn inclusief kosten rijklaar maken en 
verwijderingsbijdrage. 
De actie is alleen geldig in december 2013.  

FIAT Panda model contante 
verkoopprijs  

1.2 Actual €   7.850 
1.2 Edizione Cool €   9.090 
1.4 Natural Power € 12.390 
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Informatiebron 2 

 
Het beoordelingsformulier van de importeur 
 
voorwaarden inhoud 
omzetgroei De omzetgroei van nieuwe auto’s van een 

FIAT dealer in een jaar is tenminste zo hoog 
als de gemiddelde omzetgroei van nieuwe 
auto’s van alle FIAT dealers in een jaar. 
 

rentabiliteit De rentabiliteit van het eigen vermogen over 
een jaar is minimaal 5%. 
 

liquiditeit De quick ratio aan het einde van het jaar is 
minimaal 0,8. 

 
 
Indien er aan 2 of meer voorwaarden voldaan wordt, krijgt de FIAT dealer 
een voldoende beoordeling. 
 
De importeur heeft met betrekking tot de verkoop van nieuwe auto’s de 
volgende gegevens verzameld: 
 
basisjaar = 2008 2012 2013 
omzetindexcijfer alle merken 107,5 103,9 
omzetindexcijfer alle FIAT dealers 153,6 195,1 
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Informatiebron 3 

 
Verwachte balans van FIAT De Beer per 31 december 2013  
 
 

 

 
De overige balansbedragen mogen als gemiddelden voor het jaar worden 
beschouwd. 
 

Balans FIAT De Beer (getallen in €) 
Vaste activa  Eigen vermogen  
Bedrijfspand  575.000 Geplaatst 

aandelenkapitaal 
200.000

Gereedschap 
 

70.000 Reserves 83.750

Inventaris 50.000 Nettowinst over 2013 1) 

 
14.950

Overige vaste activa 20.000  
 Vreemd vermogen lange 

termijn
Vlottende activa 
 

6% Hypothecaire lening2) 500.000

Voorraad nieuwe auto's 80.000 3% Lening bij FIAT 
Nederland3) 

50.000

Voorraad tweedehands 
auto's 

155.000  

Voorraad accessoires 15.000 Vreemd vermogen korte 
termijn

Debiteuren 
 

5.000 Crediteuren  57.000

 Te betalen bedragen 94.300
Liquide middelen  
Bank  28.250  
Kas  1.750  
                                
 1.000.000   1.000.000

noot 1 De nettowinst wordt gelijkmatig over het jaar behaald. 

noot 2 Op de 6% Hypothecaire lening wordt jaarlijks per 1 juli € 25.000 afgelost. 

noot 3 Op de 3% Lening bij FIAT Nederland wordt jaarlijks per 1 januari € 10.000 afgelost. 
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Informatiebron 4 

 
Verwachte winst- en verliesrekening van FIAT De Beer over 2013 
 

 
Winst- en verliesrekening (getallen in €) 

Omzet nieuwe auto's 1.200.000  
Omzet tweedehands auto's 350.000  
Omzet accessoires 65.000  
Opbrengst onderhoudsbeurten 200.000  
Opbrengst reparaties   120.000  
Totale opbrengsten  1.935.000
  
Inkoopwaarde nieuwe auto's 1.182.000  
Inkoopwaarde tweedehands auto's 332.000  
Inkoopwaarde accessoires     39.000  
Totale inkoopwaarde 1.553.000 
Loonkosten 267.300 
Interestkosten 32.250 
Afschrijvingskosten 30.000 
Promotiekosten inclusief kosten 
verkoopactie 

10.000 

Overige kosten      27.500 
Totale kosten  1.920.050
  
Nettowinst       14.950

 
Toelichting: 
 
FIAT De Beer 2012 2013
verkochte nieuwe auto’s 72 64
gemiddelde verkoopprijs € 17.500 € 18.750
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Informatiebron 5 

 
Mogelijkheid a  
Doorgaan als onafhankelijke vakgarage 
 
Als Peter de Beer zijn bedrijf voortzet als onafhankelijke vakgarage,  
verkoopt hij alleen nog tweedehands auto’s. Daarnaast kunnen klanten bij 
hem terecht voor onderhoud, reparaties en accessoires.  
 
Verder kan Peter een overeenkomst sluiten met een bevriende grote 
FIAT-dealer uit de regio. Deze dealer kan naar verwachting meer nieuwe 
auto’s verkopen aan klanten uit de regio Hoorn als de concurrentie van 
FIAT De Beer verdwijnt. Als service naar deze klanten wil hij het rijklaar 
maken van een nieuwe auto voor deze klanten door Peter laten 
verzorgen. Peter zorgt er dan voor dat de auto keurig opgepoetst en met 
een volle tank wordt klaargezet. Voor dit rijklaar maken krijgt Peter een 
vergoeding van € 250,- per auto. 
 
Peter de Beer schat dat doorgaan als vakgarage in 2014 de volgende 
financiële gevolgen heeft voor zijn bedrijf: 
 
 Het aantal door Peter rijklaar gemaakte nieuwe auto’s zal dalen met 

25% ten opzichte van het aantal verkochte en rijklaar gemaakte 
nieuwe auto’s in 2013. 

 De omzet van tweedehands auto’s zal stijgen met 20% ten opzichte 
van 2013. 

 De winstopslag op tweedehands auto’s wordt 10% van de 
inkoopwaarde. 

 De omzet van accessoires daalt met 10% ten opzichte van 2013. 
 De winstmarge op accessoires in procenten van de verkoopopbrengst 

blijft gelijk aan die in 2013. 
 
De 3% Lening bij FIAT Nederland blijft gehandhaafd. De aflossing hierop 
zal volgens afspraak plaatsvinden. 
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Informatiebron 6 

 
Mogelijkheid b 
Verkoop aan Auto Italia bv 
 
Auto Italia bv wil per 1 januari 2014 FIAT De Beer overnemen. Hierbij 
wordt de overnameprijs als volgt bepaald: 
 
a Voor het bedrijfspand betaalt Auto Italia de marktwaarde van  

€ 850.000,-. 
b De voorraden worden overgenomen voor 95% van de boekwaarde per 

31 december 2013. 
c De vordering op debiteuren wordt overgenomen voor € 4.000,-. 
d De overige activa (exclusief de liquide middelen) worden 

overgenomen voor de boekwaarde per 31 december 2013. 
e Het dealerschap van FIAT De Beer wordt ook overgenomen. De 

waarde van dit dealerschap wordt vastgesteld op € 25.000,- en wordt 
betaald aan FIAT De Beer. 

f Auto Italia lost al het vreemd vermogen van FIAT De Beer af. 
 

Het resterende bedrag (a + b + c + d + e - f) wordt op 1 januari 2014  
overgemaakt aan Peter de Beer. 
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Informatiebron 7 

 
Het is alles of niets in de boekenbranche 
 
Het is crisis in de boekenbranche. De verkopen in de boekwinkel lopen al 
sinds 2009 terug, maar dit jaar versnelt de neergang. De boekwinkels 
hebben niet alleen last van zuinige consumenten als gevolg van de 
economische crisis, maar ook van succesvolle onlineverkopers als 
Bol.com. Eerder dit jaar maakte boekenclub ECI bekend zijn achttien 
winkels te sluiten om alleen online verder te gaan. Tachtig medewerkers 
verloren hun baan. Onlangs moest Selexyz 45 van de ruim vierhonderd 
banen schrappen. 
Volgens betrokkenen wordt de boekenbranche getroffen door diverse 
problemen. Die worden nu opeens duidelijk door de tegenvallende 
verkopen tijdens de feestdagen van eind vorig jaar. Die periode is voor de 
boekhandel enorm belangrijk. Het is vaak het verschil tussen erop of 
eronder. 
 
 
 bron: de Volkskrant, juli 2011 (aangepast) 
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Informatiebron 8 

 
Financiële informatie over de boekenbranche in 2007-2011 
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Informatiebron 9 

 
Financiële informatie over boekwinkel Open Boek in 2011 en 2012 

 
De omzet over 2011 van Open Boek bedraagt € 396.000,-. 
In onderstaande grafiek is aangegeven hoe deze omzet over de 
verschillende kwartalen is verdeeld. 
 

kwartaal 4;
40%

kwartaal 1;
22%

kwartaal 2;
22%

kwartaal 3;
16%

 
  
 

€ 20.000
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€ 180.000
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€ 240.000

Jaar 2011

Constante kosten Open Boek in 2011

Legenda:
Overige constante kosten

Loonkosten

Huurkosten

 
 
In 2011 zijn de constante kosten voor Open Boek gelijk over de kwartalen 
verdeeld.  
Met ingang van 1 oktober 2012 worden de huurkosten per maand € 6.000. 
De loonkosten en overige constante kosten veranderen in 2012 niet ten 
opzichte van 2011.  
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Informatiebron 10 

 
De verwachte verdeling van de omzet en loonkosten binnen een 
week in kwartaal 4 van 2012 
 
dag omzetaandeel 

in %
huidige omzet 

in €
huidige 

loonkosten  
in €  

maandag 8 926,00 300,00 
dinsdag 12 1.389,00 300,00 
woensdag 12 1.389,00 300,00 
donderdag 12 1.389,00 300,00 
vrijdag 21 2.430,75 400,00 
zaterdag   35   4.051,25    550,00 
totaal week 100 11.575,00 2.150,00 
 
 

einde  
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management & organisatie HAVO 2013-1 

 

uitwerkbijlage 

 
 
 
 

 11  
voorwaarde berekening voldaan? 

ja / nee plus 
toelichting 

omzetgroei 
nieuwe auto’s 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

rentabiliteit  
 
 
 
 
 
 

 
 

liquiditeit  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
conclusie: 
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 
 

Naam kandidaat __________________________  Kandidaatnummer ____________
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 12  
Winst- en verliesrekening over 2014 in €  

 
 
berekeningen: 
 

 

Vergoeding rijklaar maken nieuwe auto's …………  
Omzet tweedehands auto's …………  
Omzet accessoires …………  
Opbrengst onderhoudsbeurten 220.000  
Opbrengst reparaties   132.000  
Totale opbrengst  …………
  
  
Inkoopwaarde tweedehands auto's …………  
Inkoopwaarde accessoires …………  
Totale inkoopwaarde ………… 
Loonkosten 273.105 
Interestkosten ………… 
Afschrijvingskosten 30.000 
Promotiekosten  7.500 
Overige kosten 27.500 
Totale kosten  …………
Nettowinst  …………

Vergoeding rijklaar maken nieuwe auto's  
 

Omzet tweedehands auto's  
 

Omzet accessoires  
 

Inkoopwaarde tweedehands auto's 

Inkoopwaarde accessoires 

Interestkosten 
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 28  
 
dag huidige 

omzet/loon 
verhouding 

behalen van 
de streefnorm:

wel / niet 

loonkosten 
bij 

streefnorm 

besparing 
op 

loonkosten 
maandag     
dinsdag     
woensdag     
donderdag     
vrijdag     
zaterdag     
totaal week     

 
totale besparing per kwartaal op de loonkosten: 
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

Pagina: 292Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



HA-0251-a-13-2-o 

  Examen HAVO 

2013 
 
 
 

 management & organisatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 29 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 61 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening gevraagd wordt, worden aan 
het antwoord meestal geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg of 
berekening ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee 
redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 2
woensdag 19 juni 
13.30 - 16.30 uur
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Opgave 1 
 
Mevrouw Vennema wil € 10.000,- voor haar dochter van 7 jaar opzij 
zetten. Ze wil dit bedrag 5 jaar op een bankrekening zetten zonder 
tussentijds geld bij te storten of op te nemen. Ze bestudeert drie 
verschillende spaar/beleggingsmogelijkheden: 
 

 
1. Friesland Bank                                 KlimSpaardeposito: tot 5% rente 
Open nu een KlimSpaardeposito en profiteer van een van de hoogste 
samengestelde rentes van Nederland! 
 

rente
%

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5

Friesland bank

2,50%
2,80%

3,10%
3,60%

5%

 
 

 De rente klimt ieder jaar. 
 maar liefst tot 5% in het 

vijfde  jaar 
 al mogelijk bij minimale 

inleg van € 5.000,- 

 
2. ABN AMRO               KinderBonus Sparen              Basisrente  2,00% 
 De genoemde basisrente is de rente op jaarbasis en is 2,00% samengesteld per 

jaar. 
 Elke 5 jaar is er een bonusrente van 5% over de gehele saldotoename 

(inclusief rente) in 5 jaar.  
 De bonusrente geldt tot aan het eenentwintigste levensjaar. 
 
 
3. Binckbank             AEX-index beleggingsrekening                         
 De AEX-index is een mandje van 25 aandelen. U belegt niet zelf in deze 25 

aandelen, maar in een beleggingsfonds dat belegt in de aandelen die zijn 
opgenomen in de AEX-index. 

 U opent een beleggingsrekening en stort hierop een bedrag. Dit bedrag wordt 
belegd in de aandelen. De waarde van uw aandelen volgt het verloop van de 
AEX-index. 
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2p 1 Bereken de totale interestopbrengst over de eerste 5 jaar, wanneer 
mevrouw Vennema kiest voor het KlimSpaardeposito van Friesland Bank. 
 

2p 2 Bereken de totale interestopbrengst over de eerste 5 jaar, wanneer 
mevrouw Vennema kiest voor de KinderBonus spaarrekening van  
ABN AMRO. 
 
Mevrouw Vennema is niet tevreden over de interestopbrengsten van de 
Friesland Bank en de ABN AMRO. Zij besluit te kiezen voor beleggen in 
aandelen en kiest hierbij voor de AEX-index beleggingsrekening van 
BinckBank.  
 

1p 3 Geef de reden dat beleggen in de AEX-index minder risicovol is dan 
beleggen in afzonderlijke aandelen. 

Pagina: 295Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 HA-0251-a-13-2-o 4 / 12 lees verder ►►►

Opgave 2 
 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. 
 
In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. 
 
VastNed Retail nv is een Nederlands vastgoedbeleggingsfonds dat met 
gelden van haar aandeelhouders en kredietverstrekkers winkelpanden 
koopt in binnen- en buitenland. De winkelpanden worden vervolgens 
verhuurd. VastNed Retail wil voor haar aandeelhouders elk jaar een hoog 
rendement behalen op haar beleggingen, waarbij de risico’s zo veel 
mogelijk worden beperkt.  
 
De aandeelhouders van VastNed Retail zijn zowel particuliere beleggers 
als institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen. 
 

2p 4 Leg uit waarom het voor de pensioenfondsen, gezien de aard van hun 
werkzaamheden, belangrijk is dat VastNed Retail de risico’s bij de 
beleggingen zo veel mogelijk beperkt.  
 
VastNed Retail is van plan om in het eerste kwartaal van 2012 een 
winkelpand in Istanbul (zie informatiebron 1) te kopen. Deze aankoop en 
de financiering ervan hebben bepaalde risico’s (zie informatiebron 2). 
VastNed Retail gaat onderzoeken in hoeverre de aankoop en financiering 
van het Turkse pand de risico’s mogelijk teveel vergroten. VastNed Retail 
wil deze risico’s beperken (zie informatiebron 3). 
 
Beperken van strategisch risico  
 

2p 5 Leg uit waarom de belegging in het Turkse winkelpand past binnen het 
beleid van VastNed Retail om het strategisch risico te beperken.  
 
Beperken van het valutarisico 
 

1p 6 Op welke wijze beperkt VastNed Retail het valutarisico bij de exploitatie 
van het Turkse winkelpand? 
 
Beperken van het financieringsrisico 
 
Het management wil het financieringsrisico beperken en wil daarom de 
aankoop van het Turkse winkelpand met eigen vermogen financieren. Het 
eigen vermogen zou op twee manieren kunnen worden vergroot:  
a door middel van een aandelenemissie  
b door verlaging van de pay out ratio. 
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a Emissie van aandelen per 31 december 2011 
 
Het management stelt bij de emissie de voorwaarde dat op het moment 
van de emissie de beurskoers van het aandeel VastNed Retail boven de 
intrinsieke waarde per aandeel ligt (zie informatiebron 4). 
 

3p 7 Toon met een berekening aan of op 31 december 2011 wordt voldaan aan 
de voorwaarde die het management stelt bij een aandelenemissie.  
 
b Een verlaging van de pay out ratio (zie formuleblad)  
 

2p 8 Leg uit hoe door een lagere pay out ratio een vergroting van het eigen 
vermogen plaatsvindt. 
 
Bij het beleggingsresultaat van VastNed Retail wordt onderscheid 
gemaakt tussen direct beleggingsresultaat en indirect beleggingsresultaat 
(zie informatiebron 5). 
 

2p 9 Geef de reden waarom het indirecte beleggingsresultaat over 2011 niet in 
contanten aan de aandeelhouders kan worden uitgekeerd. 
 
Een grote groep aandeelhouders is tegen een emissie van aandelen en 
tegen een lagere pay out ratio.   
Het management overweegt onder druk van deze aandeelhouders het 
Turkse winkelpand volledig met vreemd vermogen te financieren, voor 
een deel met lang en een deel met kort vreemd vermogen.  
(zie informatiebron 6). Dit leidt tot een vergroting van het 
financieringsrisico. VastNed Retail gebruikt twee streefcijfers met 
betrekking tot het financieringsrisico (zie informatiebron 3).  
 

2p 10 Bereken de waarde van deze twee streefcijfers per 1 januari 2012, direct 
na de eventuele aankoop en financiering met vreemd vermogen van het 
Turkse pand. 
 
Beperken van het renterisico 
 
VastNed Retail probeert door middel van een bepaalde samenstelling van 
haar leningenportefeuille het renterisico te beperken.  
 

1p 11 Bereken voor de kortlopende lening de looptijd (in jaren) (zie 
informatiebron 6). 
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Conclusie 
 

4p 12 Ga voor elk van de genoemde risico’s uit informatiebron 2 na of de 
aankoop en de financiering van het Turkse winkelpand passen binnen het 
risicobeleid zoals is opgenomen in informatiebron 3. Betrek in je conclusie 
elk van de vier genoemde streefcijfers. 
Vul hiertoe de uitwerkbijlage bij deze vraag volledig in. 
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Opgave 3 
 
Adviesbureau Xtra@visie heeft op 1 januari 2012 het volgende overzicht 
van investeringen en afschrijvingen van de inventaris opgesteld.  
 
datum 
investering 

artikel aantal prijs 
per 
stuk 
in € 

totaalbedrag 
exclusief 
btw in € 

afschrijvingen 
tot en met  
31 december 
2011 in € 

1-7-2007 computer 8 1.450 11.600 10.440
1-1-2008 bureautafel 8 550 4.400 3.520
1-1-2008 opbergkast 8 650 5.200 4.160
1-1-2008 bureaustoel 8 350 2.800 2.240
1-7-2010 vergadertafel 4 650 2.600 780
1-7-2010 vergaderstoel 30 150   4.500   1.350
  31.100 22.490
 
Alle inventaris wordt in 5 jaar lineair afgeschreven tot een restwaarde van 
nul. Over delen van een jaar wordt naar evenredigheid afgeschreven. 
 

2p 13 Bereken de boekwaarde van de inventaris op 30 juni 2012, dus vóór de 
aankoop van de nieuwe computers.  
 
Op 1 juli 2012 worden 8 nieuwe computers aangeschaft en contant 
betaald ter vervanging van de oude computers van 1 juli 2007. De nieuwe 
computers hebben een aanschafprijs van € 1.487,50 per stuk inclusief 
19% btw. Deze btw wordt een kwartaal later met de fiscus verrekend. 
Voor het derde kwartaal van 2012 worden door het adviesbureau een 
liquiditeitsbegroting en een resultatenbegroting opgesteld.  
 

1p 14 Bereken het bedrag dat met betrekking tot de inventaris wordt opgenomen 
op de liquiditeitsbegroting van het derde kwartaal van 2012. 
 

2p 15 Bereken het bedrag dat met betrekking tot de inventaris wordt opgenomen 
op de resultatenbegroting van het derde kwartaal van 2012. 
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Opgave 4 
 
In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. 
 
Handelsonderneming Smartie koopt en verkoopt verschillende soorten 
smartphones.  
 
Gegeven over februari 2013: 
 
inkoopwaarde van de omzet 70% van de omzet 
totale variabele bedrijfskosten 5% van de omzet 
totale constante kosten € 20.000,- 

 
2p 16 Teken in de uitwerkbijlage bij deze opgave de lijn die het verband 

aangeeft tussen de totale dekkingsbijdrage en de omzet voor 
februari 2013. 
 
In februari 2013 was de omzet € 100.000,-. 
 

1p 17 Geef in de grafiek in de uitwerkbijlage bij deze vraag de winst over 
februari 2013 op de juiste as aan. 
 
Handelsonderneming Smartie vindt de afzet - en daarmee samenhangend 
de nettowinst - te laag en besluit om per 1 maart 2013 een 
reclamecampagne te starten. Mede als gevolg van de reclamecampagne 
stijgen de totale variabele bedrijfskosten en de totale constante kosten. 
 
Gegeven over maart 2013: 
 
inkoopwaarde van de omzet 70% van de omzet 
totale variabele bedrijfskosten  6% van de omzet 
totale constante kosten stijgen met € 10.000,- ten opzichte van 

februari 2013 
nettowinst maart 2013 € 13.200,- 

 
Reclamekosten worden door Smartie gerekend tot de constante kosten. 
 

2p 18 Leg uit wanneer (een deel van) de reclamekosten worden gerekend tot 
constante kosten. 
 

2p 19 Bereken de omzet in euro’s over maart 2013. 
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Opgave 5 
 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 7 tot en met 11. 
 
Squashed is een squashvereniging in Huizen. Deze squashvereniging 
huurt in het seizoen 2011-2012 drie squashbanen bij sportcentrum All Inn. 
De penningmeester van Squashed heeft aan het einde van het seizoen 
2011-2012 de jaarstukken van Squashed opgesteld. Het seizoen loopt 
van 1 augustus tot en met 31 juli. 
 
In informatiebron 7 staan gegevens over het sportcentrum All Inn en in 
informatiebron 8 gegevens over het lidmaatschap van squashvereniging 
Squashed. De jaarstukken van Squashed staan in informatiebron 9.  
 
Er zijn drie soorten leden: full time leden, dagleden en juniorleden. 
 

2p 20 Bereken met behulp van de contributiegegevens uit de informatiebronnen 
8 en 9 het aantal full time leden van Squashed in het seizoen 2011-2012. 
 
Tijdens de algemene ledenvergadering klaagt een aantal leden over de 
drukte op de banen in het afgelopen seizoen 2011-2012. Het was vaak 
niet mogelijk om een baan te reserveren op de gewenste tijd, omdat alle 
banen dan al volgeboekt waren. Deze leden vragen de penningmeester 
om een vierde baan te huren van All Inn.  
 

3p 21 Toon aan dat de gemiddelde bezettingsgraad van de drie in het seizoen 
2011-2012 door Squashed gehuurde banen 92,96% is (zie 
informatiebronnen 7 en 8 en formuleblad).  
 
De penningmeester heeft om de begroting van ontvangsten en uitgaven te 
maken voor het seizoen 2012-2013 een aantal gegevens verzameld. Deze 
gegevens staan in informatiebron 10 en 11. Hij stelt vast dat door een 
extra baan te huren voor het nieuwe seizoen 2012-2013 financiële 
problemen ontstaan.  
 

3p 22 Bereken de begrote contributieontvangsten in het seizoen 2012-2013 (zie 
informatiebronnen 8, 10 en 11). 
 

5p 23 Toon aan dat het tekort voor het seizoen 2012-2013 op de begroting van 
ontvangsten en uitgaven € 10.296,- bedraagt. Vul hiertoe de 
uitwerkbijlage bij deze vraag volledig in. 
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Om het begrote tekort van ontvangsten en uitgaven op 31 juli 2013 weg te 
werken, stemt de algemene ledenvergadering in met een 
contributieverhoging voor alle leden die dit tekort precies dekt. De 
contributie zal voor alle leden met hetzelfde percentage stijgen. 
 

2p 24 Bereken de contributie voor een full time lid na de contributieverhoging. 
 
Tom de Visser is full time lid van Squashed. Hij speelt één keer per week 
op dinsdagavond (na 18.00 uur) een half uur squash met een vriend, die 
ook full time lid is. Per jaar spelen ze 40 keer. Tom en zijn vriend vragen 
zich af of het lidmaatschap van Squashed na deze contributieverhoging 
nog wel voordeliger is dan het zelf huren van één baan bij All-Inn (zie 
informatiebron 7). 
 

2p 25 Blijven Tom de Visser en zijn vriend, ondanks de contributieverhoging, lid 
van Squashed? Verklaar het antwoord met behulp van een berekening. 
 

Pagina: 302Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 HA-0251-a-13-2-o 11 / 12 lees verder ►►►

Opgave 6 
 
In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. 
 
Per 1 april 2013 gaat accountantskantoor Averink van start. Het kantoor 
heeft 5 accountants in dienst genomen. Voor bezoek aan de klanten wil 
Averink over 5 auto’s beschikken. De accountants gaan de auto ook privé 
gebruiken. Hiervoor ontvangt het accountantskantoor een bijdrage van de 
werknemers. Averink heeft de keus uit auto’s leasen of auto’s kopen. De 
brandstofkosten per zakelijke kilometer zijn in beide gevallen gelijk. 
De gevolgen van beide mogelijkheden zijn verwerkt in onderstaande 
tabel. 
 
Leasen  
leasebedrag per maand per auto inclusief 
motorrijtuigenbelasting, verzekering en 
onderhoud 

€ 800,- 

bijdrage per maand per auto van werknemer 
voor privégebruik 

15% van het leasebedrag 
per maand 

economische en juridische eigenaar van de 
auto 

leasemaatschappij 

  
Kopen  
motorrijtuigenbelasting en verzekering per jaar 
per auto 

€ 1.462,- 

aanschafprijs per auto  € 39.400,-  
afschrijvingskosten auto’s in 3 jaar lineair 

afschrijven tot restwaarde 
van € 10.000,- per auto 

bijdrage van werknemer per maand per auto 
voor privégebruik 

€ 300,- 

economische en juridische eigenaar van de 
auto 

accountantskantoor 
Averink 

 
 bron: Leasemaatschappij Athlon (gewijzigd) 
 

2p 26 Is bij de mogelijkheid leasen sprake van financial leasing of van 
operational leasing? Motiveer het antwoord. 
 

2p 27 Bereken voor accountantskantoor Averink de leasekosten per jaar voor de 
5 auto’s, na aftrek van de bijdrage van de werknemers.  
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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3p 28 Toon door middel van een berekening aan of kopen van de auto’s voor 
accountantskantoor Averink voordeliger is dan leasen van de auto’s.  
 

1p 29 Geef voor accountantskantoor Averink, afgezien van een eventueel 
kostenverschil, een andere financiële reden om de auto’s te leasen in 
plaats van te kopen. Motiveer het antwoord. 
 

einde  
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Formuleblad 

 
Voor de beantwoording van vraag 8 en 21 zijn de volgende formules 
beschikbaar: 
 
 

 8 pay out ratio  
dividend

beleggingsresultaat
  100% 

 
 

 21 gemiddelde bezettingsgraad  
gebruikte baanuren

beschikbare baanuren
  100% 
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Informatiebron 1 

 
VastNed Retail nv 
 
VastNed Retail nv, opgericht in 1986, is een vastgoedbeleggingsfonds dat 
belegt in high street shops, winkelcentra en grootschalige aan de rand 
van een stad gelegen detailhandelsvestigingen. Zij belegt hoofdzakelijk in 
de eurozone. Deze winkelpanden worden door VastNed Retail 
aangekocht en vervolgens verhuurd.  
 
De vastgoed ( onroerend goed) portefeuille is eind 2011 als volgt 
samengesteld: 
 
 55% high street shops 
 30% winkelcentra 
 14% perifere detailhandelsvestigingen  
 1% overig (o.a. bioscopen) 
 
VastNed Retail heeft eind 2011 belegd in de volgende landen: 
 38% Nederland 
 21% Spanje 
 21% Frankrijk 
 15% België 
 4% Turkije 
 1% Portugal 
 
VastNed Retail is van plan om in het eerste kwartaal van 2012 een 
winkelpand ter waarde van € 1.600.000,- in Istanbul (Turkije) te kopen en 
het dan te gaan verhuren. Het huurcontract (huur per jaar € 128.000,-) 
wordt niet in Turkse Lira, maar in euro’s afgesloten. De winkel is gelegen 
in de Istiklal Caddessi en is daarmee een high street shop. 
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Informatiebron 2  

 
Risico’s VastNed Retail  
 

 

soort risico wat houdt het risico in? 
strategisch risico  Wanneer eenzijdig belegd wordt in één of enkele 

(winkel)sectoren/landen kunnen er grote schommelingen in 
het bedrijfsresultaat optreden. 
 

valutarisico Wanneer belegd wordt in het buitenland kunnen 
wisselkoersveranderingen grote schommelingen in het 
bedrijfsresultaat veroorzaken. 
 

financieringsrisico Wanneer in hoge mate aankopen gefinancierd worden met 
vreemd vermogen, kan mogelijk niet voldaan worden aan 
rente- en aflossingsverplichtingen. 
 

renterisico Veranderingen in het rentepercentage kunnen grote 
schommelingen in het beleggingsresultaat veroorzaken. 
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Informatiebron 3 

 
Risicobeleid van VastNed Retail  
 

 
 

soort risico beleid 
strategisch risico  VastNed streeft naar goede spreiding over verschillende 

typen winkelobjecten, huurders en locaties. Het streven is 
hierbij om het aandeel van high street shops te laten stijgen 
tot 65% van de vastgoedportefeuille. Ook streeft VastNed 
naar een goede spreiding over landen. 
 

valutarisico Doordat er overwegend wordt belegd in de eurozone, wordt 
het valutarisico beperkt. Slechts een gering deel van de 
beleggingen is in Turkije, waardoor een eventuele 
verandering van de wisselkoers van de Turkse lira geen 
grote invloed heeft op het resultaat. 
 

financieringsrisico Streefcijfer 1: het beperken van het kort vreemd vermogen tot 
hooguit een kwart van het totaal vreemd vermogen.  
 
Streefcijfer 2: de solvabiliteit is ten minste 45% (eigen 
vermogen als percentage van het balanstotaal). 
 

renterisico Streefcijfer 3: twee derde van het nieuwe vreemd vermogen 
moet een vaste rente hebben. 
 
Streefcijfer 4: de lange leningen moeten een looptijd hebben 
van ten minste 3 jaar. 
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Informatiebron 4 

 
Financiële gegevens 
 

 
 

 
 

Debet       Balans VastNed Retail per 31 december (getallen  € 1.000)       Credit
 2011 2010  2011 2010
Vastgoed- 
portefeuille 

 
1.995.538 1.861.401

Geplaatst 
aandelenkapitaal 

 
92.476 91.326

Materiële 
vaste activa 

 
1.080 997

 
Agioreserve 474.721 472.554

Overige vaste 
activa 

 
       1.456           904

 
Overige reserves 397.883 542.559

Totaal vaste 
activa 1.998.074 1.863.302

Totaal 
beleggingsresultaat    109.825  -/- 71.346 

 
 

Totaal eigen 
vermogen 1.074.905 1.035.093

Debiteuren 8.764 22.474   
Overige 
vorderingen 411 2.479

 
Voorzieningen 25.329 23.989

Liquide 
middelen        7.383        5.739

Langlopende 
leningen o/g 662.059 597.616

Totaal  
vlottende  
activa 16.558  30.692

Overige 
langlopende 
schulden      49.554      52.017

  Totaal lang 
vreemd vermogen 736.942 673.622

  Schulden aan 
kredietinstellingen 121.544 102.474

  Overige schulden      81.241      82.805
  Totaal kort 

vreemd vermogen
  

  202.785 185.279
                                                                
 2.014.632 1.893.994  2.014.632 1.893.994

getallen in € 31 december 2011 31 december 2010
Beurskoers per aandeel 51,98 45,80
Nominale waarde per aandeel 5,00 5,00
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Informatiebron 5  

 
Financiële gegevens 
 

Winst- en verliesrekening VastNed Retail (getallen  € 1.000) 
 2011 2010 
Brutohuuropbrengst 126.638  130.562
Exploitatiekosten -/-  14.798  -/-  14.881
Netto huuropbrengst 111.840  115.681
Renteopbrengsten         812         492 
Rentekosten -/-  31.698 -/-  32.949 
Financierings-
resultaat -/-  30.886

 

-/-  32.457
Algemene kosten  -/-    6.605  -/-    7.091
Totaal direct 
beleggingsresultaat 74.349

 
76.133

  

Herwaardering 
onroerendgoed- 
portefeuille 35.476

 

 

-/-147.479
Totaal indirect 
beleggingsresultaat 35.476

 

-/-147.479
  

Totaal 
beleggingsresultaat 109.825

 

-/-  71.346
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Informatiebron 6  

 
De financiering van het Turkse winkelpand 
 
VastNed Retail zal de aankoop van het pand geheel met vreemd 
vermogen financieren: 
 € 1.000.000,- met een 4% lange geldlening;  
 € 600.000,- met een 3% korte geldlening.  
 
De leningen worden per 1 januari 2012 afgesloten. De rente op de korte 
geldlening is vast en op de lange geldlening variabel. Bij een variabele 
rente kan de geldverstrekker de rente op elk moment aanpassen.  
 
In de onderstaande grafiek is voor beide lineaire leningen, waarop aan het 
eind van elk kwartaal wordt afgelost, de schuldrest in beeld gebracht. 
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Schuldrest van de korte en lange geldlening gemeten aan het
begin van het kwartaal
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Pagina: 312Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 HA-0251-a-13-2-b 9 / 13 lees verder ►►►

Informatiebron 7 

 
Gegevens over sportcentrum All Inn  
 
Sportcentrum All Inn heeft tennisbanen, een sporthal, een fitnessruimte 
en squashbanen. Daarnaast zijn er kleedruimtes (met kluisjes, douches 
en sauna) en een grand café. 
 
 Openingstijden 
 

openingstijden: maandag 9.00 - 22.30 uur 
 dinsdag 9.00 - 22.30 uur 
 woensdag 9.00 - 22.30 uur 
 donderdag 9.00 - 22.30 uur 
 vrijdag 9.00 - 22.30 uur 
 zaterdag 9.00 - 22.30 uur 
 zondag 9.00 - 18.00 uur 

 
 Huurtarief per squashbaan per 30 minuten 
 

maandag tot en met 
vrijdag 

09.00 – 18.00 uur 
18.00 – 22.30 uur 

€ 10 
€ 15 

zaterdag en zondag hele dag € 10 
 

Alle tarieven zijn per baan, dus voor 2 personen. 
 
Voor verenigingen gelden speciale tarieven. 
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Informatiebron 8 

 
Lidmaatschap van Squashed 
 
soort lid contributie speelmogelijkheden 
full time lid € 240 per jaar onbeperkt 
daglid € 160 per jaar doordeweeks tot 18.00 uur en in het weekend 
juniorlid 
(juniorleden 
zijn 
dagleden 
tot en met 
17 jaar) 

€ 100 per jaar doordeweeks tot 18.00 uur en in het weekend  

 
Voordelen van het lidmaatschap van Squashed zijn: 
 kosteloos een baan voor 30 minuten reserveren; 
 deelname aan de door de vereniging georganiseerde evenementen zoals 

toernooien, interne competitie, clubavonden, regionale competitie enz.; 
 zes keer per jaar een nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de 

activiteiten binnen de vereniging. 
 
 
Aantal leden in 2011-2012 en het aantal gebruikte baanuren per week 
 
soort lid aantal totaal aantal baanuren
full time lid …… 219 
daglid 90   22 
juniorlid 40   10 
  251 
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Informatiebron 9 

 
Balans en overzicht van ontvangsten en uitgaven 
 

Balans Squashed per 31 juli 2012 (getallen in €) 
Debet  Credit
Ballenkanon 575 Eigen vermogen 7.980
Materiaal 171  
Nog te ontvangen 
contributie 2011-2012 3.120

 

Bank 4.114  
                    
 7.980  7.980

 
Toelichting: 
De nog te ontvangen contributie heeft uitsluitend betrekking op full time 
leden. 
 

Overzicht van ontvangsten en uitgaven van  
1 augustus 2011 tot en met 31 juli 2012 (getallen in €) 

Ontvangsten  Uitgaven
Contributie 2010-2011 1.440 Baanhuur 2011-2012 105.000
Contributie 2011-2012 99.280 Lidmaatschap SBN 9.800
Sponsors 20.000 Competitietrainingen 700
Competitiebijdrage 1.080 Competitiekleding 1.800
 Toernooien 1.600
 Bestuur 180
  
 Saldo 2.720
                           
 121.800  121.800
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Informatiebron 10 

 
Gegevens voor het seizoen 2012-2013 
 
Ledenadministratie: 
soort lid vertrokken per 

31 juli 2012 
nieuw per  
1 augustus 2012 

totaal aantal leden in 
seizoen 2012-2013 

full time lid   352 
daglid  5 8 … 
juniorlid 10 6 … 

 
Naar verwachting zal het aantal leden tijdens het seizoen 2012-2013 niet 
veranderen. 
 
 

Informatiebron 11 

 
Verwachte ontvangsten en uitgaven voor 2012-2013 
 
Alle ontvangsten en uitgaven lopen via de bank. 
 
Ontvangsten  
Contributie De nog te ontvangen contributie van het seizoen  

2011-2012 zal in het seizoen 2012-2013 worden  
ontvangen. 
 
Er zijn geen vooruitontvangen contributies. 
 
De contributiebedragen per lid worden (voorlopig) niet 
gewijzigd ten opzichte van het seizoen 2011-2012. 
 

Sponsors Er zijn nieuwe contracten met de sponsors 
afgesloten, waardoor de sponsorontvangsten  
zullen stijgen met € 16.114,- ten opzichte van het 
seizoen 2011-2012. In de nieuwe contracten is  
afgesproken dat het sponsorgeld zal worden 
ontvangen in december 2012. 
 

Competitiebijdrage De bijdrage voor leden die mee willen doen aan de  
competitie is vastgesteld op € 38 per persoon. Er 
zullen 7 teams meedoen aan de competitie. Een  
team bestaat uit 5 spelers. Alle spelers betalen de 
bijdrage voor aanvang van de eerste competitie-  
wedstrijd. 
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Uitgaven  
Baanhuur De uitgaven aan baanhuur zullen door de huur van 

een extra baan stijgen. De huur per baan blijft  
gelijk aan die van het vorige seizoen. 
 

Lidmaatschap SBN Voor full time leden wordt door Squashed € 30,- per 
lid aan lidmaatschap aan SBN betaald. Alleen voor 
full time leden is er een lidmaatschapsbijdrage aan 
SBN. 
 

Competitietrainingen Met ingang van het seizoen 2012-2013 wordt de  
trainer betaald. De trainer krijgt voor het verzorgen  
van de competitietrainingen € 10,- per training. Elk 
team traint in totaal 12 keer. De vergoeding voor de 
trainer wordt in het seizoen 2012-2013 maandelijks 
achteraf betaald in de eerste week van de volgende 
maand. 
 

Competitiekleding De uitgaven in het seizoen 2012-2013 aan 
competitiekleding zullen € 100,- per team zijn. 
 

Toernooi en bestuur 
 

zijn gegeven 

 
 
 

einde  
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management & organisatie HAVO 2013-2 

 

uitwerkbijlage 

 
 
 
 

 12  
soort risico past binnen 

risicobeleid 
ja/nee 

motivatie waarom wel/niet 

strategisch risico  
 
 
 

 

valutarisico  
 
 
 

 

financieringsrisico  streefcijfer 1: 
 
 
 
 
 
streefcijfer 2:  
 
 
 
 
 

renterisico  streefcijfer 3: 
 
 
 
 
 
streefcijfer 4: 
 
 
 
 
 

 

Naam kandidaat __________________________  Kandidaatnummer ____________
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23  
Begrote ontvangsten en uitgaven van Squashed over 
1 augustus 2012 tot en met 31 juli 2013 (getallen in €) 

Ontvangsten   Uitgaven
Contributie 2012 -2013 ……… Baanhuur 2012-2013 ………
Sponsors ……… Lidmaatschap SBN ………
Competitiebijdrage ……… Competitietrainingen ………
 Competitiekleding ………
 Toernooien 1.600
 Bestuur 190
  
(saldo) ……… (saldo) ………
                           
 ………  ………

 
 
berekeningen: 
 
Sponsors  

………………………………………… 
Competitiebijdrage  

………………………………………… 
Baanhuur 2012-2013  

………………………………………… 
Lidmaatschap SBN  

………………………………………… 
Competitietraining  

………………………………………… 
Competitiekleding  

………………………………………… 
Saldo  

………………………………………… 
 
………………………………………… 
 

 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  

Pagina: 320Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



HA-0251-a-12-1-o 

Examen HAVO 

2012 
 
 
 

 management & organisatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 33 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 61 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening gevraagd wordt, worden aan het 
antwoord meestal geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg of berekening 
ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. Als er 
bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee redenen, dan 
worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 
 

tijdvak 1 
vrijdag 25 mei 

13.30 - 16.30 uur 
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Opgave 1 
 
In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. 
 
Annet de Haas heeft in Maastricht een groothandel in hondenbrokken die 
verpakt zijn in zakken van 100 kg (bestaande uit 10 klein verpakkingen). 
Als gevolg van de toegenomen concurrentie verlaagde zij vanaf 15 februari 2012 
de verkoopprijzen van de hondenbrokken.  
 
Over de maand februari 2012 zijn de volgende gegevens bekend: 
 
− De magazijnvoorraad per 1 februari is 70 zakken (van 100 kg). De 

inkoopprijs hiervan is  € 160,- per zak. Op 1 februari zijn er geen zakken in 
bestelling. 

− Verkopen worden direct afgeleverd aan de klant. 
 Inkopen worden 1 week na bestelling ontvangen. 
− Onderstaande inkopen en verkopen: 
 
datum inkoop aantal 

zakken van 
100 kg 

verkoop 
aantal 
zakken van 
100 kg 

inkoopprijs in 
€ per zak van 
100 kg 

verkoopprijs in 
€ per zak van 
100 kg  

  3 februari  20   350,- 
  5 februari 40   140,-  
14 februari  80   350,- 
25 februari 50   130,-  
27 februari  10   300,- 

 
1p 1 Bereken de technische voorraad in aantallen zakken (van 100 kg) 

hondenbrokken op 29 februari 2012. 
 

1p 2 Wijkt de economische voorraad in zakken (van 100 kg) af van de technische 
voorraad in aantallen zakken (van 100 kg) op 29 februari 2012? Motiveer het 
antwoord zonder berekening van de economische voorraad. 
 
De brutowinst die Annet behaalde met de verkoop van 14 februari 2012 bedroeg  
€ 15.800,-.  
 

2p 3 Maakt Annet bij haar voorraadadministratie in februari 2012 gebruik van de 
FIFO- of van de LIFO-methode? Licht het antwoord toe met een berekening. 
 
Inkopen en verkopen door Annet hebben gevolgen voor de balans van de 
groothandel. 
 

2p 4 Welk gevolg heeft de verkoop van 27 februari voor het balanstotaal van de 
groothandel van Annet de Haas? Motiveer het antwoord met behulp van het 
noemen van balansposten zonder een berekening te maken. 
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Opgave 2 
 
In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. 
 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 5.  
 
Johan en Ineke openden op 1 januari 1996 de fitnesszaak Joinforfit vof (of 
openbare vennootschap) in het winkelhart van het Gelderse dorp Wijchen. 
Joinforfit biedt conditietraining en krachttraining aan. Johan en Ineke zijn de 
enige eigenaren van Joinforfit. 
 
Naast de komst van een concurrerend lowbudget-fitnesscentrum (zie 
informatiebron 1) op een nabijgelegen bedrijfsterrein, zorgde later ook de 
economische crisis voor financiële problemen bij Joinforfit in de jaren 2008 en 
2009.  
 
Om de nadelige gevolgen van deze financiële problemen voor de eigenaren van 
de onderneming te beperken, hebben Johan en Ineke de ondernemingsvorm 
van Joinforfit op 1 januari 2011 omgezet in een besloten vennootschap (bv). 
Hierin zijn zij directeur-grootaandeelhouder (DGA, zie informatiebron 2). De 
verdeling van het ingebrachte eigen vermogen van Johan en Ineke bleef 
onveranderd. 
Sinds de oprichting op 1 januari 1996 heeft Joinforfit één medewerker in dienst 
die trainingen verzorgt. De loonkosten van deze medewerker zijn jaarlijks met 
2% gestegen. 
 

1p 5 Leg uit waarom bij een bv de gevolgen van financiële problemen bij de 
onderneming voor de eigenaren beperkt kunnen worden. 
  
In informatiebron 3 zijn de balans en de winst- en verliesrekening van Joinforfit 
van 1996 en 2012 opgenomen. 
 

1p 6 Vergelijk de balansen van 31 december 1996 en 31 december 2012 met elkaar 
en leg uit aan welke post(en) te zien is dat de ondernemingsvorm van Joinforfit 
veranderd is van een vof in een bv. 
 

2p 7 Vergelijk de winst- en verliesrekeningen van 1996 en 2012 met elkaar en leg uit 
met behulp van een berekening aan welke post te zien is dat Johan en Ineke nu 
DGA in de bv zijn geworden.  
 
Johan heeft aangegeven dat hij, mede gezien zijn leeftijd, per 1 januari 2013 
wenst te stoppen. Hij wil zijn aandeel in Joinforfit verkopen aan Ineke. 
Ineke heeft wel belangstelling voor deze overname. Ineke heeft het plan dat 
Joinforfit, gezien de concurrentie van de lowbudget-fitnesscentra, zich gaat 
specialiseren op het fitnessonderdeel “conditietraining”. De “krachttraining” zal 
dan worden afgestoten. 
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Ineke besluit verder te gaan met de fitnesszaak onder voorwaarde dat zij de 
overnamesom en de benodigde extra investeringen in conditieapparaten kan 
financieren.  
 
Overname 
 
Afgesproken wordt dat een eventuele overnamesom voor Johan gelijk zal zijn 
aan de contante waarde van zijn deel van de verwachte winsten (bij ongewijzigd 
beleid) in de jaren 2013 tot en met 2017. Daarbij wordt afgesproken dat de 
overnamesom tenminste gelijk moet zijn aan Johan’s verwachte aandeel in het 
eigen vermogen per 31 december 2012. 
De verdeling van de winst tussen Johan en Ineke is gebaseerd op hun aandeel 
in het eigen vermogen. In de loop der jaren is de verhouding van het aandeel in 
het eigen vermogen tussen Johan en Ineke hetzelfde gebleven. 
 

2p 8 Bereken Johan’s verwachte aandeel in euro’s in het eigen vermogen van 
Joinforfit op 31 december 2012. 
 
In informatiebron 4 zijn de verwachte jaarwinsten van 2013 tot en met 2017 - bij 
onveranderde voortzetting van Joinforfit - opgenomen. Van de eerste vier jaar is 
de contante waarde van Johan’s winstdeel per 1 januari 2013 vermeld. 
 

2p 9 Bereken de totale contante waarde op 1 januari 2013 van Johan’s deel in de 
verwachte jaarwinsten van 2013 tot en met 2017. 
 

1p 10 Leg uit wat de hoogte van de overnamesom voor Johan per 1 januari 2013 zal 
zijn (rond het bedrag af op hele euro’s). 
 
Plan van Ineke  
 
Naast de verkoopopbrengst van de krachtapparatuur wil Ineke maximaal 80% 
van het totaal van de per 31 december 2012 aanwezige liquide middelen en 
effecten gebruiken voor de financiering van de investeringen en de 
overnamesom (zie informatiebron 5).  
Het ontbrekende vermogen zal middels een banklening per 1 januari 2013 
aangetrokken worden.  
 

3p 11 Bereken het bedrag waarvoor Ineke een banklening moet afsluiten.  
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Uit gesprekken met een bankmedewerker blijkt dat de bank het ontbrekende 
bedrag wil financieren door middel van een bankkrediet tegen 7% interest per 
jaar, onder voorwaarde dat de rentedekkingsfactor (zie formuleblad) van 
Joinforfit in 2013 niet minder wordt dan 4,5. De rentedekkingsfactor geeft aan of 
de onderneming uit het bedrijfsresultaat de financiële lasten (rente) kan betalen.  
 
Voor de berekening van de rentedekkingsfactor in 2013 gaat de 
bankmedewerker ervan uit dat in 2013: 
− de nettowinst overeenkomt met de opgestelde prognose uit informatiebron 4. 
− de financiële baten € 1.000,- zullen zijn en de financiële lasten, met 

uitzondering van de extra interestkosten als gevolg van de extra banklening 
(vraag 11), gelijk zijn aan die van 2012 (informatiebron 3).  

 
3p 12 Toon met een berekening aan of de rentedekkingsfactor in 2013 toereikend is 

om het gevraagde krediet te kunnen krijgen (zie formuleblad).Vul hiertoe de 
uitwerkbijlage behorende bij deze vraag in. 
 
De bankmedewerker wijst Ineke vervolgens op de eventuele mogelijkheid om de 
nieuwe fitnessapparaten te leasen in plaats van te kopen. Ineke heeft hierbij een 
voorkeur voor operational leasing in plaats van financial leasing gezien de snelle 
technologische ontwikkelingen in de markt van fitnessapparaten. 
 

2p 13 Verklaar de voorkeur van Ineke. 
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Opgave 3 
 
De penningmeester van de korfbalvereniging SBA (Sportiviteit Boven Alles) wil 
voor het seizoen 2010-2011 financiële overzichten opstellen. Het seizoen loopt 
van 1 juli t/m 30 juni. Hij stelt de Staat van baten en lasten, de Staat van 
ontvangsten en uitgaven en de balansen per 1 juli 2010 en 30 juni 2011 op. 
Ter informatie heeft hij ook het ledenbestand met contributieverplichtingen ter 
beschikking. 
 

(Gedeeltelijke) Staat van baten en lasten SBA seizoen 2010-2011 
(getallen in euro’s) 

Baten   Lasten 
Contributies ……… Bondslasten 1.750 
Netto-opbrengst oud papier 2.882 Kosten trainingen 2.093 
Netto-opbrengst grote 
clubactie 

 
596 

 
Kosten huisvesting1) 

 
6.000 

Brutowinst kantine 1.950 Materiaalkosten 883 
Subsidie gemeente 567 Administratiekosten 546 

 

 
 
ledenbestand per 1 juli 2010 aantal totaal contributieverplichting 

(in euro’s) 
senioren 25   2.750 
junioren 15   1.500 
aspiranten 20   1.800 
pupillen 10   800 
niet spelend 15   600 
totaal 85 7.450 

 
 
Balansposten (in euro’s) 30 juni 2011 1 juli 2010 
Te ontvangen contributies2) 240         320 
Te betalen zaalhuur2) 150 120 
Liquide middelen 2.200 1.500 

 
 noot 2 Alle openstaande vorderingen en verplichtingen van het voorafgaande seizoen worden in de 

loop van het volgende seizoen voldaan. 

noot 1 Kosten huisvesting bestaan voor twee derde deel uit zaalhuur. 
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De penningmeester gaat berekenen voor welke bedragen de post Contributies 
op de Staat van baten en lasten en op de Staat van ontvangsten en uitgaven 
wordt opgenomen. Het aantal leden gedurende het seizoen 2010-2011 blijft 
gelijk. 
 

1p 14 Welk bedrag aan contributies moet op de Staat van baten en lasten van het 
seizoen 2010-2011 worden opgenomen? 

2p 15 Bereken het bedrag dat aan contributies op de Staat van ontvangsten en 
uitgaven van het seizoen 2010-2011 moet worden opgenomen. 
 
Voor het seizoen 2011-2012 gaat de zaalhuur per uur met € 1,75 omhoog naar  
€ 21,75. Het aantal uren dat de zaal wordt gehuurd blijft gelijk, evenals het 
aantal leden en de samenstelling ervan. Het bestuur stelt voor om de stijging 
van de zaalhuur door te berekenen in de contributie van alleen de spelende 
leden. Voor elk spelend lid gaat de contributie met een gelijk bedrag omhoog.  
 

2p 16 Bereken voor het seizoen 2010-2011 het aantal uren dat de zaal wordt gehuurd. 
 
De vader van pupil Bart geeft in een brief aan het bestuur aan dat hij het met de 
contributieverhoging niet eens is. De contributieverhoging is voor een pupil naar 
verhouding (procentueel) veel hoger dan voor een senior.  
 

3p 17 Toon met een berekening aan of de vader van Bart gelijk heeft.  
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Opgave 4 
 

Balans van Rima nv per 31 december 2011 vóór 
winstverdeling (getallen x € 1.000,-) 

Debet    Credit 
Activa 4.500 Aandelenkapitaal 1.750  
  Aandelen in 

portefeuille 
 

500 
 
 

    1.250 
  Reserves  750 
  Voorzieningen  500 
  Langlopende 

schulden 
 1.000 

  Kortlopende 
schulden 

 650 

  
                         

Winst voor 
belasting 2011 

  
  350 

 4.500   4.500 
 
De nominale waarde van een aandeel Rima bedraagt € 20,-. 
In 2011 zijn geen nieuwe aandelen geplaatst. 
 
De winst over 2011 wordt als volgt verdeeld: 
− Uitkeringen aan het personeel: 15% van de winst voor belasting. 
− Vennootschapsbelasting 25% over de winst na aftrek van de uitkeringen aan 

het personeel.  
− Winstreservering: € 140.000,-. 
− Dividend: het resterende deel van de winst is bestemd voor zowel cash- als 

stockdividend.   
 

1p 18 Welk orgaan bij een nv stelt de winstverdeling vast? 
 

3p 19 Bereken het bedrag dat totaal beschikbaar is voor dividend op grond van de 
verdeling van de winst over 2011. 
 

1p 20 Bereken het dividendpercentage dat gehanteerd wordt bij de verdeling van de 
winst over 2011. 
 
Rima wil bij de verdeling van de winst over 2011 zoveel mogelijk stockdividend 
uitkeren. Rima berekent het aantal uit te reiken aandelen op basis van de 
nominale waarde. De dividendbelasting is 15%. 
 

2p 21 Bereken het aantal aandelen dat Rima als stockdividend kan uitkeren.  
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Opgave 5 
 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 tot en met 9. 
 
De heer Ton runt sinds enige jaren het goedlopend restaurant De Gouden Lepel 
te IJsselstein. 
De capaciteit van het restaurant is maximaal 45 gasten per avond. Het 
restaurant is geopend van woensdag tot en met zondag vanaf 17.00 uur tot 
24.00 uur. 
Jaarlijks bezoeken (tot 1 juli 2010) 8.000 betalende gasten De Gouden Lepel. 
De bezoeken zijn gelijkmatig over de kwartalen verdeeld. 
 
De heer Ton heeft in 2010 drie personeelsleden in vaste dienst. Eén fulltimer 
van 27 jaar en twee parttime krachten van 20 jaar. De parttimers hebben ieder 
een contract voor 0,75 fte (1 fte is een baan met een volledige werkweek).  
Alle werknemers verdienen het wettelijk minimumloon (zie informatiebron 6).  
 
De loonkosten van de werknemers worden door de heer Ton gerekend tot de 
constante kosten. 
 

1p 22 Waarom rekent de heer Ton de loonkosten van zijn werknemers tot de constante 
kosten? 

2p 23 Bereken de loonkosten voor het eerste kwartaal van 2010. 
3p 24 Bereken de totale constante kosten voor het eerste kwartaal van 2010 (zie 

informatiebron 7). 
 
De inkoopwaarde van de ingrediënten bedraagt gemiddeld € 15,- per maaltijd. 
De overige variabele kosten die samenhangen met de bereiding van een 
maaltijd zijn gesteld op gemiddeld 10% van de inkoopwaarde per maaltijd.  
Gemiddeld besteedt een gast € 37,10 inclusief 6% btw per maaltijd. Daarnaast 
besteedt diezelfde gast gemiddeld een bepaald bedrag aan drankjes per 
maaltijd (zie informatiebron 8). 
 

2p 25 Bereken de omzet (exclusief btw) van de drankjes per maaltijd per gast. 
3p 26 Toon aan dat de dekkingsbijdrage van een maaltijd en van de drankjes per 

maaltijd in totaal € 22,50 per gast bedraagt. 
2p 27 Bereken met behulp van de dekkingsbijdrage van € 22,50 per gast, hoeveel 

gasten De Gouden Lepel minimaal in een kwartaal zou moeten ontvangen om 
geen verlies te lijden. 
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Op 1 juli 2010 is één van de concurrenten, in het pand naast De Gouden Lepel, 
officieel failliet verklaard. Het pand, waarin deze concurrent gevestigd was, biedt 
plaats aan maximaal 30 gasten per avond. Door het faillissement van deze 
concurrent heeft De Gouden Lepel in het derde kwartaal van 2010 het aantal 
betalende gasten zien toenemen met 25% ten opzichte van de kwartalen 
daarvoor. De heer Ton gaat ervan uit dat het totaal aantal klanten hierna op dit 
niveau zal blijven. 
Omdat hij regelmatig “nee” heeft moeten verkopen in het derde kwartaal, denkt 
hij er over om het pand van de failliete concurrent erbij te huren en zodoende 
zijn capaciteit te vergroten.  
 
Hij besluit een extra investering op 1 januari 2011 te doen om van de twee 
zaken één geheel te maken. Hij heeft hiervoor toestemming van de verhuurder. 
Voor deze verbouwing zal hij op 1 januari 2011 een annuïteitenlening 
aantrekken van € 100.000,- (zie informatiebron 9). Voor deze verbouwing stelt 
hij de voorwaarde dat het verwachte resultaat in het eerste kwartaal 2011 ten 
minste € 10.000,- bedraagt. 
De heer Ton heeft berekend dat in de nieuwe situatie de constante kosten, 
exclusief de kosten van de nieuwe lening, gedurende het eerste jaar € 38.000,- 
per kwartaal zullen bedragen. 
 

1p 28 Bereken de kosten van de annuïteitenlening voor het eerste kwartaal van 2011. 
1p 29 Bereken het verwachte aantal gasten in het eerste kwartaal 2011. 
3p 30 Gaat de heer Ton de onderneming uitbreiden? Toon dit aan met een berekening 

van het verwachte resultaat in het eerste kwartaal van 2011. 
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Opgave 6 
 
Marjon Bosma loopt stage bij Gorm bv. Ze heeft als opdracht gekregen een 
verslag te maken over de financiële situatie van Gorm. Zij baseert zich hierbij 
onder andere op de balans per 1 januari 2011. 
 

 
Aanvullende gegevens: 
− De winst is gelijkmatig over het jaar verkregen. 
− Het rekening-courantkrediet bij de Rabobank is maximaal € 100.000,-. 
 
Naar het oordeel van de directie is zowel de liquiditeitspositie als de 
solvabiliteitspositie van Gorm op 1 januari 2011 onvoldoende. De directie wijst 
hierbij onder meer op de ontwikkeling van de current ratio. Volgens de directie 
dreigt er voor Gorm een faillissement. 
 

1p 31 Wordt een dreigend faillissement in het algemeen veroorzaakt door een 
liquiditeits- of door een solvabiliteitsprobleem? Motiveer het antwoord. 
 
De current ratio is in 2010 ten opzichte van 2009 gedaald bij Gorm. Marjon stelt 
echter dat op basis van de daling van de current ratio in het algemeen niet kan 
worden vastgesteld dat er sprake is van een liquiditeitsprobleem in de 
onderneming. 
 

2p 32 Geef met behulp van twee argumenten aan dat Marjon gelijk heeft.  
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
 

Balans van Gorm bv per 1 januari 2011 (getallen x € 1.000,-) 
Debet    Credit 
Gebouwen 3.800 Aandelenkapitaal 4.200  
Machines 2.700 Aandelen in portefeuille 1.000  
Inventaris 900 Geplaatst aandelenkapitaal  3.200 
Deelnemingen 1.240 Algemene reserve  300 
Effecten 300 Agioreserve  750 
Vooruitbetaalde bedragen 600 7% Obligatielening  1.800 
Voorraden 900 Vooruitontvangen bedragen  1.600 
Debiteuren 850 Crediteuren  1.700 
Rabobank 410 Te betalen belasting  1.250 
           Winst 2010 na belasting  1.100 
 11.700   11.700 
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Toch doet de directie van Gorm een voorstel om de current ratio te verbeteren. 
Het voorstel omvat het op 2 januari 2011 betalen van de crediteuren mede met 
behulp van het beschikbare rekening-courantkrediet bij de Rabobank. 
Marjon stelt dat deze maatregel de current ratio niet zal verbeteren. De current 
ratio van Gorm per 1 januari 2011 bedraagt voor uitvoering van het voorstel van 
de directie 0,67. 
 

2p 33 Heeft Marjon gelijk? Motiveer het antwoord met een berekening van de current 
ratio op 2 januari 2011 na uitvoering van het voorstel van de directie (zie 
formuleblad). 
 

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

einde  
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Formuleblad 
 
Voor de beantwoording van de vragen 12 en 33 zijn de volgende formules 
beschikbaar. 
 
 

  12  

rentedekkingsfactor = bedrijfsresultaat
financiële lasten

 

  
 
 

 33  

current ratio = vlottende activa + liquide middelen
kort vreemd vermogen
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Informatiebron 1  
 
Fitness voor een fooi oorzaak aardverschuiving 
  
HealthCity Basic Fitness is een nieuwkomer op de fitnessmarkt. Deze nieuwe 
lowbudget-fitnesszaken staan vaak op grauwe bedrijventerreinen. Sporten kan 
hier onbeperkt voor € 3,50 per week. Douches zijn er niet, trainers evenmin. 
“Daar besparen we op”, zegt clubmanager Sebastiaan Reekers. 
Fitnessbedrijven als HealthCity - het grootste in de Benelux - zorgen voor een 
aardverschuiving in de branche. De lowbudgetcentra, die bestaan sinds 2005, 
zijn zeer snel gegroeid. Vooral de langer bestaande fitnesscentra, met vaak 
behalve fitness ook aerobics en een horecagelegenheid, merken de gevolgen 
van de groeiende concurrentie. Omdat ze doorgaans duurder zijn, moeten ze 
manieren verzinnen om klanten ervan te weerhouden naar de nieuwe centra 
over te lopen.  
“In reguliere centra betaal je zo’n 40 tot 50 euro per maand”, zegt John van Heel 
van EFAA, een adviesbureau voor sportcentra. “Daar liggen momenteel de 
grootste zorgen. De concurrentie is toegenomen zodat de ondernemingen 
razendsnel moeten inspelen op de veranderde markt. Het is van levensbelang 
om de onderneming duidelijk te onderscheiden.” 
 
 bron: de Volkskrant (bewerkt) 
 
 

Informatiebron 2 
 
Directeur-grootaandeelhouder 
 
Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) is een aandeelhouder van een 
onderneming die ook werknemer is van deze onderneming. 
De DGA heeft twee kenmerken: 
 
− Hij/zij werkt bij een bv of nv in een hoge (vaak de hoogste) bestuurlijke 

functie. De DGA is een werknemer en valt daardoor in principe onder de 
werknemersverzekeringen. Voor de DGA gelden bijzondere regels met 
betrekking tot de inkomstenbelasting. De DGA moet een normaal salaris 
ontvangen. De belastingdienst gaat uit van een minimumbedrag van 
€ 41.000,- per jaar aan salaris van een DGA. 

− Hij/zij bezit een aandelenpakket (stemrecht) in de bv of nv van ten minste 
5%. 
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Informatiebron 3 
 
Balans en winst- en verliesrekening van Joinforfit 

 
Balans Joinforfit vof per 31 december 1996 (getallen in euro's) 

Debet   Credit 
Fitnessapparatuur 29.000 Vermogen Ineke 8.000 
Overige vaste activa 3.000 Vermogen Johan 12.000 
Debiteuren 300 Kortlopende banklening 12.000 
Bank 2.700 Vooruitontvangen 

contributie 
 

500 
Kas    500 Crediteuren  3.000 
 35.500  35.500 

 
Balans Joinforfit bv per 31 december 2012 (getallen in euro's) 

Debet   Credit 
Fitnessapparatuur  255.000 Aandelenkapitaal 50.000 
Overige vaste activa 20.000 Winstreserve 110.000 
Debiteuren 4.100 Langlopende banklening 160.000 
Effecten 70.000 Kortlopende banklening 25.000 
Bank 19.400 Vooruitontvangen contributie 3.500 
Kas 600 Crediteuren 7.600 
  

            
Overige kortlopende 
schulden 

 
 13.000 

 369.100  369.100 
 

Winst- en verliesrekening Joinforfit (getallen in euro's) 
 1996 2012 
Omzet  118.000  280.000 
Afschrijvingskosten 
fitnessapparaten 

 
9.000 

  
45.000 

 

Loonkosten 25.000  142.000  
Huisvestingskosten 13.400  24.800  
Overige kosten 3.600  8.200  
Totale kosten  51.000  220.000 
     
Bedrijfsresultaat  67.000  60.000 
     
Financiële baten 0  5.400  
Financiële lasten 600  10.400  
Financieringsresultaat  (-) 600  (-) 5.000 
     
Nettowinst  66.400  55.000 
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Informatiebron 4 
 
Verwachte nettowinst Joinforfit 2013 tot en met 2017 bij ongewijzigd beleid 
 

 
 
 

Informatiebron 5 
 
Plan van Ineke 
 
a) aankoop nieuwe conditieapparaten per 1 januari 2013 
 
artikel prijs per stuk in € aantal totaal in € 
indoorcycles 750 30 22.500 
hometrainer 400 20 8.000 
crosstrainer 1.100 10 11.000 
loopband 800 20 16.000 
roeitrainers 650 20 13.000 
steppers     70  20   1.400 
    
totaal exclusief installatiekosten   71.900 
installatiekosten   1.100 
totaal order    73.000 

 
b) verkoop bestaande krachtapparaten per 1 januari 2013 
 
artikel prijs per stuk in € aantal totaal in € 
halterbank 600 20 12.000 
krachtstation 3.000 20 60.000 
rugtrainers 500 10 5.000 
vibratieplaten 5.000 6 30.000 
    
totaal aanschafwaarde   107.000 
    
boekwaarde per 1 januari 2013    56.000 
opbrengstwaarde bij verkoop    41.000 

jaar 2013 2014 2015 2016 2017 
nettowinst € 45.000 € 40.000 € 36.000 € 32.000 € 28.000 
contante waarde van 
Johan’s deel van de 
nettowinst1) 

€ 25.962 € 22.189 € 19.202 € 16.412 ……… 

     noot 1 contante waarde (afgerond op hele euro’s) berekend per 1 januari 2013, op basis van een 
interestvoet van 4% samengestelde interest per jaar. Bij het contant maken wordt verondersteld 
dat de winstbedragen aan het einde van het jaar worden gerealiseerd. 
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Informatiebron 6 
 
Brutominimumloon (in euro’s) vanaf 1 juli 2010 
 
leeftijd per maand per week per dag 
23 jaar en ouder 1.416,00 326,75 65,35 
22 jaar 1.203,60 277,75 55,55 
21 jaar 1.026,60 236,90 47,38 
20 jaar     870,85 200,95 40,19 
19 jaar     743,40 171,55 34,31 
18 jaar     644,30 148,70 29,74 
17 jaar     559,30 129,05 25,81 
16 jaar     488,50 112,75 22,55 
15 jaar     424,80     98,05 19,61 

 
De bedragen van het minimumloon gelden voor een volledige werkweek. 
 
De vakantietoeslag bedraagt 8% van het brutoloon en de werkgeverslasten 
bedragen 30% van het brutoloon inclusief vakantietoeslag. 
 
 

Informatiebron 7  
 
Overige gegevens van De Gouden Lepel (vóór de verbouwing) 

 
− 6% Onderhandse lening van € 50.000,- die op 1 juli 2006 is afgesloten. De  

looptijd is 10 jaar. Er vindt lineaire aflossing plaats gedurende de gehele 
looptijd. De interest wordt achteraf voldaan per 1 juli, gelijk met de jaarlijkse 
aflossing. 

− De inventaris, inmiddels 4 jaar oud, wordt in 5 jaar met een vast percentage 
van de aanschafwaarde afgeschreven. De aanschafwaarde bedroeg destijds 
€ 44.625,- inclusief 19% btw. De restwaarde is nihil. Over delen van het jaar 
wordt naar evenredigheid afgeschreven. 

− Het pand is gehuurd via een vastgoedmakelaar voor € 2.250,- exclusief btw 
per maand. 

− Overige exploitatiekosten zoals: rioolrechten, onroerendzaakbelasting, 
milieuheffing en dagelijkse afvoer van het keukenafval en de etensresten 
etc. bedragen € 2.600,- per maand. Hierover wordt geen btw berekend. 
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Informatiebron 8  
 
Gemiddelde besteding aan drankjes 
 

 
 
Het btw tarief is 19%. 
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Informatiebron 9 
 
Voorstel KO-bank 
 
De KO-bank (Kleine Ondernemingen-bank) doet De Gouden Lepel een  voorstel 
met betrekking tot het verstrekken van een annuïteitenlening van  
€ 100.000,- op 1 januari 2011.  
De aflossing en interestbetaling vinden steeds per 31 december plaats voor het 
eerst op 31 december 2011. 
In onderstaand kolommendiagram staat het aflossing- en interestoverzicht 
horende bij deze annuïteitenlening. 
 

 

einde  
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management & organisatie HAVO 2012-1 
 

uitwerkbijlage 
 
 
 

 12   
 
Nettowinst 2013 
 

 
€ ……….….. 

 
Financiële baten 2013 
 

 
€ ………….... 

 
Financiële lasten 2013 1) 
 

 
€ …………... 

 
Bedrijfsresultaat 2013 
 

 
€ …………… 

 
Rentedekkingsfactor 1) 
 

  
   ………….... 

 
1) Geef de berekeningen. 
  
Financiële lasten       ........................................................................................  
 
Rentedekkingsfactor .........................................................................................  
 
 
Conclusie:      
 
 .......................................................................................................................  
 
 .......................................................................................................................  
 
 .......................................................................................................................  
 
 
 

Naam kandidaat  _______________________________  Kandidaatnummer ______________    

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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HA-0251-a-12-2-o 

Examen HAVO 

2012 
 
 
 

 management & organisatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 29 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 60 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening gevraagd wordt, worden aan het 
antwoord meestal geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg of berekening 
ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. Als er 
bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee redenen, dan 
worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 2
woensdag 20 juni
13.30 - 16.30 uur
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 HA-0251-a-12-2-o 2 lees verder ►►►

Opgave 1 

 
In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. 
 
Van handelsonderneming Yildiz bv is de resultatenbegroting (getallen in euro’s) 
over 2010 bekend. 
 

Inkoopwaarde van de omzet 450.000 Omzet 900.000

Algemene kosten 234.000  

Verkoopkosten 58.500  

Nettowinst 157.500             

 900.000  900.000

 
Andere gegevens zijn: 
 Yildiz registreert haar producten tegen een vaste verrekenprijs (vvp). 
 De geschatte gemiddelde inkoopprijs bedraagt € 285,- en de geschatte 

inkoopkosten € 15,- per product. 
 De opslag voor algemene kosten en de opslag voor verkoopkosten zijn een 

percentage van de begrote inkoopwaarde van de omzet. 
 De opslag voor algemene kosten is 52%. 
 De opslag voor de nettowinst is een percentage van de totale begrote 

kosten. 
 De waarde van de voorraad tegen vvp op 1 januari 2010 bedraagt  

€ 52.500,-. De verwachte waarde op 31 december 2010 bedraagt € 54.900,-. 
 

1p 1 Noem een ander voorraadregistratiesysteem dan de vaste verrekenprijs.  
 

3p 2 Bereken voor 2010 het verwachte aantal in te kopen producten. 
 

2p 3 Bereken het opslagpercentage voor de verkoopkosten dat Yildiz hanteert om de 
kostprijs te kunnen berekenen. 
 
De werkelijke verkopen in 2010 zijn 1.480 producten. De werkelijke 
verkoopkosten bedragen in 2010 € 60.000,-. 
 

2p 4 Bereken het werkelijke resultaat op de verkoopkosten over 2010. Geef aan of 
het voordelig of nadelig is. 
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 HA-0251-a-12-2-o 3 lees verder ►►►

Opgave 2 

 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. 
 
De 54-jarige Marcel Peters heeft een bakkerij in Nijmegen. In een fraai 
winkelpand verkoopt hij zijn brood en banket.  
 
Een meelallergie weerhoudt hem er sinds 1 juni 2010 van om nog hele dagen in 
de bakkerij te werken. Zijn werkzaamheden worden nu grotendeels 
overgenomen door een extra aangetrokken werknemer. Terwijl de 
loonbetalingen oplopen, moet Peters nog tot januari 2011 wachten op een 
arbeidsongeschiktheidsuitkering. 
 
In informatiebron 1 staan gegevens over de arbeidsongeschiktheidsverzekering 
(aov). Peters heeft gekozen voor een eigenrisicoperiode van zes maanden. 
 

1p 5 Welk voordeel heeft Peters van een eigenrisicoperiode van zes maanden 
vergeleken met een kortere eigenrisicoperiode? 
 
De hoogte van de arbeidsongeschiktheidsuitkering die Peters ontvangt, is 
afhankelijk van meerdere factoren, waaronder het verzekerde inkomen inclusief 
indexering. 
Peters is per 1 juli 2010 voor 70% arbeidsongeschikt verklaard. 
 

3p 6 Bereken de hoogte van de arbeidsongeschiktheidsuitkering die Peters met 
ingang van januari 2011 maandelijks ontvangt. 
 
Peters stelt elk jaar een liquiditeitsbegroting op die altijd bepaalde posten bevat 
(zie informatiebron 2). 
 

2p 7 Welke genoemde uitgavenpost op de liquiditeitsbegroting kan door het 
ontvangen van de arbeidsongeschiktheidsuitkering vanaf januari 2011 
veranderen? Motiveer het antwoord. 
 
Voor de liquiditeitspositie in 2010 heeft de uitkering aan Peters nog geen 
gevolgen. 
 
Op 1 november 2010, aan het begin van week 44, heeft Peters nog  
€ 8.000,- aan liquide middelen. De liquiditeitspositie van Peters verslechtert 
echter met het verstrijken van de weken. Niet alleen de loonbetalingen van de 
extra aangetrokken werknemer, maar ook de nog steeds tegenvallende 
omzetcijfers zijn daar schuldig aan. Uit de liquiditeitsbegroting van week 44 tot 
en met 48 van 2010 leest Peters af dat de bakkerij in week 48 in 
liquiditeitsproblemen zal komen.  
 

3p 8 Toon met een berekening aan dat de bakkerij in week 48 in liquiditeitsproblemen 
zal komen. Vul hiertoe de uitwerkbijlage behorende bij deze vraag in en geef de 
conclusie.  
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 HA-0251-a-12-2-o 4 lees verder ►►►

Om de liquiditeitspositie in week 48 van 2010 te verbeteren en problemen met 
zijn bank te voorkomen, is Peters van plan om de aflossingsvorm van zijn 
hypothecaire lening te veranderen.  
Bovendien wil hij met ingang van week 46 ook taarten gaan verkopen aan 
scholen en bedrijven. In de informatiebronnen 3 en 4 zijn dit hypotheekplan en 
taartenplan opgenomen. Peters wil vaststellen of het hypotheekplan en het 
taartenplan zullen leiden tot het voorkomen van een liquiditeitsprobleem in  
week 48. 
 
Hypotheekplan 
 
Peters heeft in week 44 overleg gehad met een hypotheekadviseur en zal zijn 
annuïteitenhypotheek op de bakkerij omzetten in een aflossingsvrije hypotheek. 
In week 48 van 2010 is de eerste betaling aan de bank volgens de nieuwe 
hypotheekvorm.   
 

3p 9 Bereken de besparing op de hypotheekuitgaven in week 48 van 2010 (zie 
informatiebron 2 en 3). 
 
Taartenplan  
 
Peters gaat de winkel anders inrichten. Hierdoor loopt de klant altijd langs de 
taartenvitrine en zal eerder een taart kopen. Door ook taarten aan bedrijven en 
scholen te gaan verkopen, verwacht Peters een aanzienlijke omzetstijging te 
kunnen behalen in de laatste weken van het jaar 2010. 
 

2p 10 Bereken de uitgaven aan ingrediënten per taart in week 48 (zie informatiebron 2 
en 4). 
 

4p 11 Bereken de toename van liquide middelen in week 48 als gevolg van het 
taartenplan. Vul hiertoe de uitwerkbijlage behorende bij deze vraag in. 
 
Conclusie 
 
Het taartenplan en hypotheekplan hebben als doel het liquiditeitsprobleem in 
week 48 van 2010 te voorkomen. Peters zal hierbij ook gebruik maken van het 
rekening-courantkrediet. 
 

3p 12 Toon met een berekening aan of dit doel wordt bereikt. 
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 HA-0251-a-12-2-o 5 lees verder ►►►

Opgave 3 

 
Op de balans van onderneming Accell komen in alfabetische volgorde onder 
andere de volgende posten voor:  
 Aandelenkapitaal 
 Crediteuren  
 Debiteuren 
 Deelnemingen  
 Gebouwen en terreinen 
 Goodwill  
 Licenties  
 Machines  
 Reserves  
 Voorraden  
 Vooruitontvangen bedragen  
 Voorzieningen 
 (kortlopende) Vordering op de belastingdienst. 
 

3p 13 Welke van de hiervoor genoemde posten staan op de activazijde van de balans 
van Accell? Vul hiertoe op de uitwerkbijlage behorende bij deze vraag, de 
activazijde van de balans van Accell in (geen bedragen) door de posten op de 
juiste plaats te zetten. 
 
Voor de balanspost Gebouwen en terreinen zijn de volgende gegevens (getallen 
x  € 1.000) bekend: 
 

  Gebouwen 
en terreinen 

a Boekwaarde 1 januari 2010 38.200 

b Investeringen 2010 5.947 

c Herwaardering 2010 930 

d Afschrijvingen 2010 1.967 

e Boekwaarde 31 december 2010 ……… 

 
 

2p 14 Bereken de boekwaarde van de Gebouwen en terreinen op 31 december 2010. 
 

2p 15 Leg uit welke van de bovenvermelde gegevens a tot en met e op een 
liquiditeitsbegroting van Accell kan/kunnen voorkomen. 
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Opgave 4 

 
Voor pizzeria Mamma Casalinga is het onderstaande overzicht gegeven voor 
week 39. 
 

 
 
De totale constante kosten zijn € 5.000,- per week. 
Mamma Casalinga verkoopt de aangeboden producten alleen in haar restaurant. 
 

2p 16 Bereken de winst in week 39. 
 
De verkoopprijs van een pizza in het restaurant bedraagt gemiddeld € 7,50.  
De variabele kosten per pizza zijn gemiddeld € 3,50. 
 

1p 17 Bereken het aantal verkochte pizza’s in week 39. 
 
De pizzeria gaat vanaf week 40 ook pizza’s thuisbezorgen. 
De constante bezorgkosten bedragen in totaal € 400,- per week en bestaan uit 
de kosten van twee bromfietsen en de loonkosten van tien scholieren. 
De omzet in het restaurant blijft gelijk. 
 

2p 18 Leg uit onder welke voorwaarde de loonkosten van de scholieren tot de 
constante kosten van Mamma Casalinga moeten worden gerekend.   
 
De variabele kosten van een bezorgde pizza zijn € 0,50 hoger dan de variabele 
kosten per pizza in het restaurant als gevolg van het vervoer. 
Mamma Casalinga hanteert bij de bezorging dezelfde verkoopprijzen voor de 
pizza’s als in het restaurant, maar brengt de klant een bezorgvergoeding in 
rekening. De klant betaalt per bestelling € 1,50 voor de bezorging, ongeacht het 
aantal pizza’s. Gemiddeld worden er per bestelling twee pizza’s bezorgd. 
 
In week 40 bedraagt de omzet van bezorgde pizza’s € 1.650,- (exclusief de 
bezorgvergoeding).  
 

3p 19 Bereken de toename van de winst in week 40 door de verkoop van bezorgde 
pizza’s. 

€ 3.000

€ 2.500

€ 2.000
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€ 0
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totaal dekkingsbijdrage per productsoort
per week (linkeras)

Legenda:
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 HA-0251-a-12-2-o 7 lees verder ►►►

Opgave 5 

 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 5 tot en met 7. 
 
SAVO is een beursgenoteerd toeleveringsbedrijf in de auto-industrie, dat met 
regelmaat onderwerp is van overnamegeruchten (zie informatiebron 5). In 2010 
zijn de vooruitzichten voor het bedrijf slecht en ligt er een overnameplan van een 
concurrerend bedrijf op tafel. Over de ‘juiste prijs’ voor de aandelen van SAVO 
wordt onderhandeld. 
 
Het bepalen van de waarde van een over te nemen onderneming en daarmee de 
overnameprijs is een lastige zaak. 
 

1p 20 Noem een reden waarom de wet voorschrijft dat beursgenoteerde 
ondernemingen een jaarverslag moeten publiceren. 
 
In informatiebron 6 en 7 zijn financiële overzichten opgenomen die ontleend zijn 
aan het jaarverslag van SAVO over het jaar 2010. 
 

1p 21 Bepaal de intrinsieke waarde van SAVO op 31 december 2010. 
 

2p 22 Bereken de beurswaarde van SAVO op 31 december 2010.  
 

1p 23 Geef een verklaring waarom de overnamegeruchten kunnen leiden tot een 
stijging van de beurswaarde van SAVO. 
 
Een belegger heeft interesse in het aandeel SAVO. Eerst vergelijkt hij de 
winstverdeling van 2010 met die van 2009. Voor een correcte vergelijking is 
hetzelfde percentage vennootschapsbelasting gehanteerd. 
 

2p 24 Geef de winstverdeling van 2010 weer. Vul hiertoe de uitwerkbijlage behorende 
bij deze vraag in.  
 
SAVO heeft in 2010 haar winstreservering beperkt. Uit informatiebron 5 kunnen 
redenen worden afgeleid waarom SAVO haar winstreservering in 2010 heeft 
beperkt. 
 

2p 25 Geef twee van deze redenen en motiveer het antwoord. 
 
De belegger berekent het dividendrendement en het dividendpercentage in 2010 
en in 2009. 
Het dividendpercentage van SAVO is in 2010 ondanks de fors lagere winst, 
slechts weinig lager dan dat van 2009. De dividenduitkering aan de 
aandeelhouders wordt daarmee op een hoog niveau gehouden, wat het 
dividendrendement ten goede komt. 
 

2p 26 Bereken het dividendpercentage van SAVO in het jaar 2010. 
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1p 27 Bereken het dividendrendement van SAVO in het jaar 2010 (zie formuleblad). 
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 HA-0251-a-12-2-o 9 lees verder ►►►

Opgave 6 

 
Peter is eigenaar van een eenmanszaak. Hij heeft geen pensioen- of 
prepensioenregeling afgesloten. Omdat hij van plan is om op zijn 62e verjaardag 
te stoppen met werken, heeft hij jaarlijks tot zijn 55e verjaardag een vast bedrag 
op een spaarrekening gestort. 
 
Het saldo van deze spaarrekening bedraagt op zijn 55e verjaardag € 100.000,-. 

2p 28 Bereken het saldo op deze spaarrekening op zijn 62e verjaardag als er rekening 
wordt gehouden met een jaarlijkse interestvergoeding van 4% op basis van 
samengestelde interest en er verder geen stortingen meer zullen plaatsvinden. 
 
Peter stelt zijn toekomstplannen bij en wil een cruise maken. Daarom wil hij op 
zijn 62e verjaardag over een bedrag beschikken dat € 35.000,- hoger ligt dan het 
spaarsaldo van vraag 28. Hiertoe zal Peter op zijn 56e verjaardag een eenmalige 
aanvullende storting op deze spaarrekening doen. 
 

2p 29 Bereken het bedrag van de aanvullende storting als ook hier rekening wordt 
gehouden met een jaarlijkse interestvergoeding van 4% op basis van 
samengestelde interest. 
 
 

einde  HA-0251-a-12-2-o 
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Formuleblad 

 
Voor de beantwoording van vraag 27 is de volgende formule beschikbaar. 
 

 27 Dividendrendement = 
dividend

koers begin van het jaar
x 100% 
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Informatiebron 1  

 
Arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) van Marcel Peters 
 
Marcel Peters heeft op 1 januari 2003 bij Zilveren Kruis een aov voor 
zelfstandigen afgesloten. Bij het afsluiten van deze verzekering moest hij 
verschillende keuzes maken. 
 
Peters heeft toen gekozen voor een verzekerd jaarinkomen van € 30.000,- 
inclusief indexering. Deze indexering houdt in dat het verzekerd inkomen 
jaarlijks per 1 januari meegroeit met de gemiddelde prijsstijging 
(consumentenprijsindex CPI). In de jaren 2003 tot en met 2010 was de jaarlijkse 
prijsstijging 2% ten opzichte van het voorafgaande jaar. 
 
Peters heeft gekozen voor een eigenrisicoperiode van 6 maanden, wat betekent 
dat hij pas 6 maanden na (gedeeltelijke) afkeuring een eerste uitkering ontvangt. 
De onderstaande tabellen zijn afkomstig van Zilveren Kruis.  
  
Dekkingsoverzicht  
 

arbeidsongeschiktheid alle medisch vast te stellen vormen van 
arbeidsongeschiktheid 

verzekerd inkomen maximaal € 150.000,- per jaar 

eigenrisicoperiode 1, 2, 3, 6, 12 of 24 maanden 

uitkeringspercentage arbeidsongeschiktheid volgens 7-klassensysteem 

index verzekerd inkomen volgens het CPI 

premie de premie is afhankelijk van het verzekerd inkomen, 
lengte van de eigenrisicoperiode en duur van de 
uitkering. 

 
Het uitkeringspercentage is afhankelijk van het 
arbeidsongeschiktheidspercentage (zie onderstaande tabel). 
 
7-klassensysteem 
 

klasse arbeidsongeschiktheid in % uitkering in % 

1 80 tot 100 100 

2 65 tot 80  75 

3 55 tot 65  60 

4 45 tot 55  50 

5 35 tot 45  40 

6 25 tot 35  30 

7 0 tot 25   0 
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Informatiebron 2  

 
Liquiditeitsbegroting (getallen in euro’s) bakkerij Peters van week 44 tot en 
met 48 van 2010, vóór invoering van hypotheekplan en taartenplan  
 

 
Het rekening-courantkrediet dat bakkerij Peters bij de bank heeft, bedraagt  
€ 10.500,-. Tot dat bedrag mag de bakkerij rood staan. Bij overschrijding van 
deze limiet heeft de bank het recht om het volledige krediet terug te vorderen.  
 

 

 week 44 week 45 week 46 week 47 week 48

saldo liquide middelen 
begin1) 

…….. ……….. ……….. ……….. ………..

ontvangsten  

verkoop 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400

uitgaven  

inkoop ingrediënten 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

hypotheekuitgaven 3.000  3.000

energie 1.680  1.680

transport 200 200 200 200 200

kantoor 150  

loon 14.000  14.000

overig 500 500 500 500 500

privéopnames    700    700    700    700     700

totaal 22.580 4.050 3.900 3.900 22.580

  

verandering liquide middelen -15.180 3.350 3.500 3.500 -15.180

saldo liquide middelen eind ……….. ……….. ……….. ……….. ………..

noot 1  inclusief het gebruikte rekening-courantkrediet 
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Informatiebron 3 

 
Hypotheekplan 
 
Peters heeft in het jaar 1993 een hypothecaire lening afgesloten voor een 
bedrag van € 500.000,-. Het betreft een zogenaamde annuïteitenlening waarvan 
de betaling maandelijks plaatsvindt. De interest op deze lening is op dit moment 
0,5% per maand. 
 
Om de liquiditeitspositie te verbeteren, zal de schuldrest van de 
annuïteitenlening worden omgezet in een lening waarbij er gedurende de 
looptijd niet wordt afgelost, de zogenaamde aflossingsvrije hypotheek. Het 
interestpercentage op de nieuwe hypothecaire lening ligt 0,1% procentpunt 
bovenop het huidige interestpercentage.  
Op het moment van omzetting van de leningsvorm is er op de annuïteitenlening  
€ 192.806,- afgelost. De resterende looptijd van de lening is dan nog 12 jaar. In 
week 48 van 2010 vindt de eerste betaling van de nieuwe hypotheek plaats.  
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Informatiebron 4 

 
Taartenplan 
 
De gemiddelde verkoopprijs van een taart die een klant in de winkel 
(zogenaamde winkelklant) koopt, bedraagt € 14,-. Bedrijven en scholen krijgen 
daar € 2,- korting op. Marcel Peters gaat ervan uit dat dit ‘taartenplan’ met het 
bestaande personeel kan worden uitgevoerd, zonder dat de loonkosten oplopen.  
 
Verder gaat de bakker ervan uit dat de inkoop van ingrediënten als gevolg van 
het taartenplan in week 46 met 4% stijgt ten opzichte van het bedrag dat in week 
46 vermeld staat op de oorspronkelijke liquiditeitsbegroting (zie informatiebron 
2). Dit extra inkoopbedrag blijft in de weken 46 tot en met 48 hetzelfde en is 
alleen voor de productie ten behoeve van het taartenplan. De uitgaven aan 
ingrediënten zijn een vast bedrag per taart. De betaling van de ingrediënten is in 
de week van levering van de ingrediënten. 
 
De uitgaven voor de bezorging van de taarten aan de bedrijven en scholen 
worden gedaan in de week dat de taarten worden geleverd. De vaste 
bezorgkosten bedragen € 30,- per week.  
Winkelklanten betalen de taarten contant.  
De scholen en bedrijven krijgen een krediettermijn van 2 weken en maken daar 
geheel gebruik van. 
 
De verwachte extra afzet van taarten in week 44 tot en met week 52 is in het 
volgende overzicht weergegeven. 
 
Afzet extra taarten volgens taartenplan 
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Informatiebron 5 

 
SAVO 
 
Het beursgenoteerde bedrijf SAVO is een toeleverancier in de auto-industrie. 
Het bedrijf levert onder andere uitlaten, velgen en ruiten aan fabrikanten van 
personenauto’s en vrachtauto’s. 
De aandeelhouders van SAVO hebben altijd kunnen profiteren van de goede 
resultaten van hun onderneming. SAVO was telkens in staat haar 
aandeelhouders een ruim deel van de winst uit te keren en tevens een 
aanzienlijk bedrag te reserveren. SAVO voert een politiek van 
dividendstabilisatie. 
De groeimogelijkheden voor SAVO waren zeer positief en de belangstelling bij 
beleggers groot. Meerdere keren heeft SAVO de (buitenlandse) 
overnamepogingen weten te blokkeren en daarmee haar zelfstandigheid kunnen 
bewaren. 
 
Aan het eind van het vorige decennium veranderde alles.  
De inzakkende internationale wereldeconomie in 2008 en 2009, en het 
uitblijvende herstel in 2010 hebben de resultaten van de conjunctuurgevoelige 
onderneming de afgelopen 2 jaar sterk onder druk gezet. Waar de slooppremies 
in 2009 de autoverkoop en omzet hier en daar nog enigszins op peil wisten te 
houden, kleurden de cijfers van de auto-industrie in 2010 toch diep rood.  
 
De groeivooruitzichten voor SAVO zijn slecht. Enerzijds wordt het steeds 
moeilijker om nieuwe buitenlandse afzetmarkten te betreden, anderzijds is de 
komst van vooral de Aziatische concurrent op de thuismarkt sterk voelbaar. 
SAVO heeft haar investeringsplannen voor 2011 op een zeer laag pitje gezet.  
 
De vraag is of het Nederlandse bedrijf in staat is om op eigen kracht uit het dal 
te komen en haar zelfstandigheid zal kunnen bewaren. Misschien is het voor alle 
stakeholders toch interessant in te gaan op een onlangs gedaan overnamebod 
van een grote buitenlandse concurrent. Daarmee is de toekomst van SAVO 
wellicht het beste veilig gesteld.   
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Informatiebron 6 

 
Financiële overzichten van SAVO 
 
Winst- en verliesrekening van SAVO over 2010 
(getallen in miljoenen euro's) 
 

Netto-omzet 10.439 

Bedrijfskosten 9.810 

Bedrijfsresultaat  629

Interestopbrengsten 23 

Interestkosten 184 

Financieringsresultaat  -161

Winst voor belasting  468

 
 
Creditzijde van de balans van SAVO op 31 december 2010 
(getallen in miljoenen euro's) 
 

Eigen vermogen    

Aandelenkapitaal 180 

Reserves 1.593 

Winstsaldo voor belasting 2010 468 

  2.241

Vreemd vermogen lang  

Obligatieleningen 1.527 

Overig lang vreemd vermogen 1.350 

  2.877

Vreemd vermogen kort  

Crediteuren 1.648 

Overig kort vreemd vermogen 1.129 

  2.777

  

Totaal vermogen  7.895
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Informatiebron 7 

 
Overige gegevens van SAVO 
 

 2010 2009 

Aandelenkoers:   

- Hoogste  € 21,70       € 27,92 

- Laagste € 10,57       € 12,95 

- Slotkoers 31 december € 21,50       € 13,76 

Aantal geplaatste aandelen op  
31 december (in miljoenen) 

 
…. 

 
365 

Nominale waarde per aandeel  €  0,48        € 0,48 

Ratio’s per 31 december:   

- Operating margin1) 6,2% 8,8% 

- Solvabiliteit2) 28% 25% 

- Winst per aandeel3)         € 1,60 

- Dividend per aandeel € 0,68        € 0,72 

Dividendrendement  …. 3,2% 

Dividendpercentage …. 150% 

 

 
 
 
 
 

noot 1 bedrijfsresultaat als percentage van de omzet 

noot 2 eigen vermogen als percentage van het totaal vermogen 

noot 3 de winst na aftrek van vennootschapsbelasting 

einde  
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management & organisatie HAVO 2012-2 

 
uitwerkbijlage 

 
 
 

 8  
getallen in euro’s week 44 week 45 week 46 week 47 week 48

saldo liquide middelen 
begin …….. ……….. ………..

 
……….. ………..

ontvangsten  
verkoop 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400
uitgaven  
inkoop ingrediënten 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
hypotheekuitgaven 3.000  3.000
energie 1.680  1.680
transport 200 200 200 200 200
kantoor 150  
loon 14.000  14.000
overig (inclusief 
verzekeringspremies) 500 500 500

 
500 500

privé-opnames     700    700    700    700     700
totale uitgaven 22.580 4.050 3.900 3.900 22.580
  
verandering liquide 
middelen 

-15.180 3.350 3.500 3.500 -15.180

saldo liquide middelen 
eind ……….. ……….. ………..

 
……….. ………..

 
Conclusie:  
Peters komt eind week 48 in liquiditeitsproblemen, omdat  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 

Naam kandidaat  _______________________________  Kandidaatnummer ______________

Pagina: 360Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 HA-0251-a-12-2-u 2 lees verder ►►►

 11  
taartenplan week 46 week 47  week 48

ontvangsten  
contant 140 280 ………
op rekening    0    0 ………
totaal 140 280 ………
  
uitgaven  
extra inkoop ingrediënten 100 100 ………
bezorging  30  30 ………
totaal 130 130 ………
  
verandering liquide middelen 10 150 ………
verandering liquide middelen, cumulatief 10 160 ………

 
berekeningen: 
 contant: ……………………………………………………………………………… 
 op rekening: ………………………………………………………………………… 
 inkoop ingrediënten: ……………………………………………………………….  
 bezorging: …………………………………………………………………………… 
 

13  
Vaste activa  

 Materiële vaste activa 

 ……………………. 
 ……………………. 
 Immateriële vaste activa 

 ……………………. 
 ……………………. 
 Financiële vaste activa 

 ……………………. 
Vlottende activa  
  ……………………. 
 ……………………. 
 ……………………. 

 
24  

Winstverdeling 2010 en 2009 van SAVO in miljoenen euro's 

 2010 2009

Winst voor belasting …… 779
Vennootschapsbelasting (25%) …… 195
Winst na belasting …… 584
Dividend …… 263
Reservering …… 321

 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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HA--0251-a-11-1-o 

Examen HAVO 

2011 
 
 
 

 management & organisatie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 33 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 65 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening gevraagd wordt, worden aan het 
antwoord meestal geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg of berekening 
ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. Als er 
bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee redenen, dan 
worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld.

tijdvak 1
maandag 16 mei
13.30 - 16.30 uur
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Opgave 1 
 
Scooterland is een handelsonderneming die uitsluitend via internet scooters 
levert aan de consument. Scooterland heeft geen eigen winkel. Scooterland 
levert meerdere merken en types scooters. Het type in de afbeelding is een 
Grande Retro.  
 

 
 
 
Kleuren: zwart, wit, zwart/wit 
 
Gratis thuisbezorgd in geheel Nederland, 1 jaar garantie aan huis 
 
Catalogusprijs: € 1.574,- 
 
Scooterland Internetprijs: € 1.524,-  
 
De Grande Retro kan contant worden betaald of in termijnen.  
 
Bij betaling in termijnen wordt de scooter direct bij aflevering uw eigendom.  
De termijnbedragen voor deze scooter zijn: 
 
Termijnbedrag per maand Aantal termijnen 
€ 32,26       72 maanden 
€ 37,64       60 maanden 
€ 43,74       48 maanden 
€ 54,10       36 maanden 
€ 75,13       24 maanden 
 
Let op! Geld lenen kost geld. 
 
Alle genoemde bedragen zijn inclusief 19% btw.  
 
 
 bron: www.scooterland.nl (aangepast) 

 2 lees verder ►►►
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De prijs die Scooterland hanteert, ligt onder de prijs van een scooterhandelaar 
die een eigen winkel gebruikt. Scooterland rekent met een brutowinstopslag van 
30% op de inkoopprijs van haar scooters.  
 

2p 1 Bereken de brutowinst per Grande Retro die Scooterland bij contante verkoop 
behaalt. 
 
Een consument bestelt via internet bij Scooterland een Grande Retro. Hij kiest 
voor betaling in 60 maandelijkse termijnen.  
 

2p 2 Is hier sprake van huurkoop of van koop op afbetaling? Motiveer het antwoord. 
2p 3 Bereken de totale kredietkosten wanneer de klant kiest voor betaling in  

60 maandelijkse termijnen. 
2p 4 Geef twee redenen waarom Scooterland bij betaling in termijnen een bedrag aan 

kredietkosten in rekening brengt aan de consument. 
 

Pagina: 364Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 HA--0251-a-11-1-o 4 lees verder ►►►

Opgave 2 
 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 5. 
 
Café “De Wijde Blik” is een eenmanszaak die tot 2008 volgens de eigenaar 
goede financiële resultaten behaalde.  
Per 1 juli 2008 is de Tabakswet in werking getreden die ook op de horeca van 
toepassing is. Een gedeelte van deze wet is in informatiebron 1 opgenomen.  
 
Als gevolg van deze Tabakswet werd het roken ook in café “De Wijde Blik”  
verboden.  
Dit leidde tot minder klanten waardoor de omzet en ook de nettowinst van café 
“De Wijde Blik” flink daalden.  
In eerste instantie probeerde café “De Wijde Blik” de winstdaling te voorkomen 
door in 2008 een verwarmd buitenterras aan te leggen. Dit had onder andere 
een stijging van diverse kosten, zoals energiekosten, schoonmaakkosten en 
onderhoudskosten, tot gevolg. 
 

2p 5 Noem twee andere voorbeelden van kosten die door deze investering zullen 
toenemen. 
 
In informatiebron 2 staan enige financiële gegevens van café “De Wijde Blik”. 
 

2p 6 Bereken de verwachte nettowinst van café “De Wijde Blik” over 2010. 
 
Ondanks dat er in de jaren 2003 tot en met 2010 sprake is van een nettowinst is 
volgens informatiebron 2 het eigen vermogen van café “De Wijde Blik” in die 
periode niet veranderd. 
 

1p 7 Geef hiervoor een verklaring. 
1p 8 Bereken het eigen vermogen van café “De Wijde Blik” per 1 januari 2003 (zie 

formuleblad). 
 
Het verwarmde buitenterras heeft niet geleid tot een verbetering van de 
gewenste resultaten. De eigenaar van café “De Wijde Blik” zoekt nieuwe 
mogelijkheden voor het café. Een samenwerking met de plaatselijke 
korfbalvereniging, waarvan de kantine direct is gevestigd naast café “De Wijde 
Blik”, zou uitkomst kunnen bieden (zie informatiebron 3). 
 
De eigenaar van het café gaat onderzoeken of deze samenwerking mogelijk is 
en of de resultaten hierdoor zullen verbeteren. Hiertoe worden de verwachte 
financiële gevolgen van de samenwerking voor het jaar 2011 in kaart gebracht. 
 
In informatiebron 4 zijn de loonkosten van het personeelslid van café  
“De Wijde Blik” opgenomen. 
 

1p 9 Behoren deze loonkosten in deze situatie tot de constante of tot de variabele 
kosten van café “De Wijde Blik”? Motiveer het antwoord. 
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Verwachte extra kosten ten gevolge van de samenwerking met de 
korfbalvereniging 
 

3p 10 Bereken voor café “De Wijde Blik” voor 2011 de verwachte toename van de 
totale afschrijvingskosten als gevolg van deze samenwerking. 

2p 11 Bereken voor café “De Wijde Blik” voor 2011 de verwachte toename van de 
totale kosten als gevolg van deze samenwerking. 
 
Verwachte extra opbrengsten ten gevolge van de samenwerking met de 
korfbalvereniging 
 

3p 12 Bereken voor café “De Wijde Blik” voor 2011 de verwachte toename van de 
opbrengsten, na aftrek van de sponsoring, als gevolg van de samenwerking. 
Maak hierbij gebruik van de informatiebronnen 3 en 5. 
 
Financiering van de verbouwing 
Voor de financiering van de verbouwing zal de eigenaar van het café van zijn 
privérekening op 1 januari 2011 een bedrag van € 45.000,- op de bankrekening 
van het café storten. 
 

1p 13 Bereken het eigen vermogen van café “De Wijde Blik” op 1 januari 2011. 
 
Conclusie 
De eigenaar van café “De Wijde Blik” gaat ervan uit dat, behalve de mogelijke 
extra winst als gevolg van de samenwerking met de vereniging, in 2011 geen 
andere wijzigingen zullen optreden in de nettowinst ten opzichte van 2010.  
 

2p 14 Geef door middel van een berekening aan of het verwachte rendement van het 
eigen vermogen over 2011 voldoet aan de in informatiebron 2 vermelde 
financiële doelstelling (zie formuleblad). 
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Opgave 3 
 
Veel particulieren hebben in het verleden te hoge hypothecaire leningen 
afgesloten. 
Doordat deze particulieren vaak niet meer konden voldoen aan de hoge 
financiële verplichtingen, moesten de kredietverstrekkers op de verstrekte 
leningen afschrijven. 
 

2p 15 Welke invloed hebben deze afschrijvingen op de solvabiliteit (verhouding eigen 
vermogen en vreemd vermogen) van deze kredietverstrekkers? Motiveer het 
antwoord. 
 
Annelies en Berko zijn een jong echtpaar dat zich orienteert op de woningmarkt. 
Het gezamenlijke bruto jaarinkomen van Annelies en Berko bedraagt € 52.000,-.  
Zij willen een huis kopen met een koopprijs van € 230.000,- (exclusief 10% 
bijkomende kosten). Zij willen het gehele aankoopbedrag financieren met een 
5% hypothecaire lening. Bij dit interestpercentage is hun bank bereid om 
maximaal 4,5 keer het bruto-jaarinkomen (de “leennorm”) aan Annelies en Berko 
uit te lenen. 
 

3p 16 Is het bruto jaarinkomen van Annelies en Berko toereikend om de aankoop van 
het huis geheel te financieren met deze 5% hypothecaire geldlening? Motiveer 
het antwoord met een berekening.   
 
De “leennorm” hangt mede af van de hoogte van het interestpercentage op een 
verstrekte lening. Wanneer het interestpercentage op de lening verandert door 
een verandering van het algemene interestpercentage in de economie, zal de 
bank ook de leennorm aanpassen. 
 

2p 17 Zal de bank de “leennorm” verhogen of verlagen wanneer het interestpercentage 
op de verstrekte leningen stijgt? Motiveer het antwoord. 
 
Annelies en Berko besluiten om het maximaal mogelijke bedrag van de bank te 
lenen en het eventueel ontbrekende bedrag uit eigen middelen te betalen.  
Zij zullen het geleende bedrag aan het einde van de looptijd in een keer 
aflossen. Voor het berekenen van de netto maandlasten houden zij rekening met 
een gemiddeld inkomstenbelastingtarief van 42%. De maandlasten bestaan 
onder andere uit interestlasten. 
 

3p 18 Bereken de maandelijkse netto interestlasten van de hypothecaire lening voor 
Annelies en Berko. 
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Opgave 4 
 
Het dagblad KRANT hanteert de volgende abonnementsprijzen voor 2011: 
− per maand  €   29,-; 
− per kwartaal €   82,-; 
− per halfjaar  € 154,-; 
− per jaar  € 300,-; 
− het abonnementsgeld dient vooruitbetaald te worden door middel van 

automatische incasso of door middel van een toegestuurde acceptgirokaart. 
Voor de acceptgirokaart geldt een toeslag van € 2,-;  

− de abonnementen worden zonder tegenbericht automatisch verlengd. 
 

1p 19 Wat is het voordeel voor KRANT, indien het abonnement wordt betaald via 
automatische incasso in plaats van via een acceptgirokaart? 
 
Piet Niemeijer betaalde tot nu toe zijn abonnementsgeld per halfjaar door middel 
van een acceptgirokaart. Hij geeft KRANT toestemming om vanaf 1 januari 2011  
jaarlijks zijn abonnementsgeld automatisch te incasseren. 
 

3p 20 Bereken de contante waarde op 1 januari 2011 van het voordeel voor Piet in 
2011, als hij verandert van betalingswijze. Houd hierbij rekening met 1,5% 
samengestelde interest per halfjaar. 
 
KRANT stelt elke maand een balans en resultatenrekening op en gebruikt 
daarbij in haar administratie onder andere de posten: 
− Bank 
− Crediteuren 
− Debiteuren 
− Nog te betalen bedragen 
− Nog te ontvangen bedragen 
− Onderhoudskosten 
− Opbrengsten abonnementen 
− Vooruitbetaalde bedragen 
− Vooruitontvangen bedragen 
 
KRANT incasseert op 1 januari 2011 het abonnementsgeld van Piet voor 2011. 
Daardoor zal naast de post Bank nog een balanspost veranderen. 
 

2p 21 Noem deze balanspost en motiveer of deze post debet of credit op de balans 
voorkomt. 
 
KRANT heeft een langlopend contract voor onderhoud van één van haar 
machines. KRANT betaalt hiervoor aan het begin van elk kwartaal een bedrag 
van € 2.400,- voor de komende 3 maanden.  
 

2p 22 Is hierbij voor KRANT sprake van een afnemers- of een leverancierskrediet? 
Motiveer het antwoord. 
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Opgave 5 
 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 en 7. 
 
Bierbrouwer SABMiller wilde een concurrent op de biermarkt, Grolsch, 
overnemen. Op 19 november 2007 maakt SABMiller de hoogte van haar 
overnamebod op Grolsch bekend. Dit leidde onmiddellijk tot een stijging van de 
beurskoers van de aandelen van Grolsch (zie informatiebron 6). 
 

2p 23 Leg uit waarom het bekendmaken van het bod door SABMiller heeft geleid tot 
een stijging van de beurskoers van het aandeel Grolsch. 
 
In de periode voorafgaand aan 19 november 2007 vonden uitvoerige 
beraadslagingen plaats tussen de Raad van Commissarissen (RvC) van Grolsch 
en de Raad van Bestuur van Grolsch over de te voeren strategie. De RvC heeft 
met inachtneming van de belangen van alle stakeholders (belanghebbenden) 
zoals de aandeelhouders en medewerkers van Grolsch, geadviseerd het bod 
van SABMiller te accepteren.  
 

2p 24 Noem nog een andere groep stakeholders van Grolsch en geef hierbij aan wat 
het belang van deze stakeholders kan zijn bij de eventuele overname van 
Grolsch. 
 

2p 25 Is formeel de goedkeuring van de RvC van Grolsch vereist voor het realiseren 
van de overname door SABMiller? Motiveer het antwoord. 
 
De kerncijfers van Grolsch (zie informatiebron 7) laten zien dat SABMiller een 
bod heeft uitgebracht op een gezond bedrijf. Zo blijkt onder andere uit deze 
cijfers dat de solvabiliteit van Grolsch al enkele jaren stijgende was. 
 

2p 26 Uit welk kerncijfer blijkt de gestegen solvabiliteit van Grolsch in de periode  
2005-2007? Motiveer het antwoord. 
 
Het bod van € 48,25 per aandeel Grolsch ligt ruim boven de intrinsieke waarde 
per aandeel Grolsch. 
 

3p 27 Bereken hoeveel procent het bod per aandeel boven de intrinsieke waarde per 
aandeel op 31 december 2007 ligt.  
 
Begin februari 2008 was de overname een feit en werd de beursnotering van het 
aandeel Grolsch beëindigd. 
 

1p 28 Om welke reden wordt na de overname de notering van het aandeel Grolsch op 
de beurs beëindigd? 
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SABMiller beschikte over 1 miljard euro aan liquide middelen op het 
overnamemoment en wenste de overname hiermee geheel te financieren. 
 

2p 29 Toon met behulp van een berekening aan of SABMiller de overname geheel 
heeft kunnen financieren met haar liquide middelen.  
 
 

Opgave 6 
 
Handelsonderneming De Vries en Co handelt in het product Smart. 
 
Op 1 oktober 2010 waren de volgende gegevens van het product Smart bekend: 
− technische voorraad         2.400 stuks 
− in bestelling bij leveranciers  1.750 stuks 
− nog af te leveren aan klanten        625 stuks 
 
In de maand oktober 2010 hebben de volgende activiteiten plaats gevonden: 
− inkoopcontracten afgesloten voor       800 stuks 
− verkoopcontracten afgesloten voor  1.500 stuks 
− in het magazijn ontvangen        900 stuks 
− uit het magazijn afgeleverd    1.250 stuks 
 
Er wordt alleen volgens contracten ontvangen en afgeleverd . 
 

2p 30 Bereken de economische voorraad in stuks op 1 oktober 2010. 
 

2p 31 Bereken de hoeveelheid Smart die op 31 oktober 2010 nog door De Vries en Co 
afgeleverd moet worden. 
 
Op 31 oktober 2010 bedraagt de economische voorraad van het product Smart 
2.825 stuks. Bij haar inkoopbeleid houdt de handelsonderneming voortdurend 
rekening met verwachte prijsveranderingen. 
 

2p 32 Speculeert de handelsonderneming gedurende de maand oktober op een 
prijsstijging of op een prijsdaling? Motiveer het antwoord. 
 
In deze opgave wordt gesproken over de technische voorraad en de 
economische voorraad. 
 

1p 33 Welke van deze wordt gebruikt voor de bepaling van de waarde van de voorraad 
die op de balans vermeld staat?   
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Formuleblad 
 
Voor de beantwoording van de vragen 8 en 14 is de volgende formule 
beschikbaar. 
 

8 en 14  

Rendement op het eigen vermogen = 
nettowinst

eigen vermogen begin boekjaar
 × 100% 
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Informatiebron 1  
 
Gedeelte van Artikel 11a uit de Tabakswet (gewijzigd) 
 
1 Werkgevers zijn verplicht zodanige maatregelen te treffen dat werknemers in 

staat worden gesteld hun werkzaamheden te verrichten zonder daarbij 
hinder of overlast van roken door anderen te ondervinden. 

2 Diegenen die het beheer hebben over voor het publiek toegankelijke 
gebouwen, zijn verplicht tot het treffen van maatregelen zodat personen in 
deze gebouwen kunnen verblijven, zonder daarbij hinder of overlast van 
roken door anderen te ondervinden. 

 
 

Informatiebron 2 
 
Enkele financiële gegevens van café “De Wijde Blik” 
 
− Het café bepaalt de verkoopprijs van haar producten door de inkoopprijs te 

verhogen met een vast percentage. Dit percentage is jaarlijks gelijk. 
− De eigenaar heeft als financiële doelstelling dat het rendement op het eigen 

vermogen minimaal 10% moet zijn.  
− In 2003 is het rendement op het eigen vermogen 10% (en is stijgende 

gedurende de periode tot en met 2007).  
− Het eigen vermogen is in de periode 2003 tot en met 2010 niet veranderd. 
 

 
 
 

jaar 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
omzet in 
euro's 

98.000 99.400 103.600 105.000 105.700 87.500 70.700 ………

inkoopwaarde 
van de omzet 
in euro's  

14.000 14.200 14.800 15.000 15.100 12.500 10.100 11.000

overige 
kosten in 
euro's 

26.000 26.570 27.648 28.746 29.030 30.950 29.050 28.000

nettowinst in 
euro's 

58.000 58.630 61.152 61.254 61.570 44.050 31.550 ………
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Informatiebron 3 
 
Het samenwerkingsplan met de plaatselijke korfbalvereniging 
 
De kantine van de korfbalvereniging is in zeer slechte staat. De kleine 
vereniging met 85 sportende leden beschikt over te weinig financiële middelen 
om de kantine te kunnen opknappen.  
 
Het bestuur van de vereniging en de eigenaar van café “De Wijde Blik”  
bespreken de mogelijkheid om in de toekomst een gedeelte van café “De Wijde 
Blik” te gebruiken als kantine voor de vereniging. Hierdoor kan er voor café “De 
Wijde Blik” extra omzet worden behaald.  
Door het aanbrengen van een schuifwand en enkele bouwkundige aanpassingen 
kan een gedeelte van het café afgezonderd worden van de rest. Deze aparte 
zaalruimte kan dan als kantine van de korfbalvereniging dienen. 
 
 
 
.
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Informatiebron 4 
 
Gegevens betreffende de kosten voor café “De Wijde Blik” als gevolg van 
het samenwerkingsplan met de korfbalvereninging 
 
− De offerte van de verbouwing bedraagt € 53.550,- inclusief 19% btw. Hierbij 

is de afspraak gemaakt dat leden van de korfbalvereniging in de 
gelegenheid gesteld zullen worden om (zonder financiële vergoeding) enige 
bouwwerkzaamheden onder toezicht van de aannemer te verrichten. 
Hierdoor zal het bedrag van de definitieve afrekening lager zijn dan het 
bedrag van de offerte. 
Per uur dat door de leden van de korfbalvereniging wordt gewerkt, zal de 
aannemer het eindbedrag van de offerte verlagen met € 53,55 inclusief 19% 
btw.  
Overleg tussen enkele leden van de korfbalvereniging en de aannemer 
levert op dat het café er vanuit kan gaan dat de leden in totaal 100 uren 
kunnen meehelpen.  

 
− De verbouwing wordt in 10 jaar afgeschreven met jaarlijks gelijke bedragen. 

De restwaarde van de verbouwing zal € 1.500,- bedragen. 
 
− Het café hoeft voor deze aparte zaal geen extra meubilair of andere 

inventaris aan te schaffen. Door het extra gebruik van de zaal zal de 
jaarlijkse afschrijving van de inventaris toenemen met € 525,-. 

 
− De korfbalvereniging heeft 2 vaste trainingsavonden en één wedstrijddag op 

zaterdag, dit gedurende 40 weken per jaar. De korfbalvereniging zal deze 
weken de zaal voor 15 uren per week gebruiken. 
 

− Tijdens de openingstijden van de zaal voor de korfbalvereniging zal er 
steeds één personeelslid van het café aanwezig zijn. De loonkosten van dit 
personeelslid van het café bedragen € 16,- per uur. 

 
− De toename van de overige jaarlijkse kosten (inclusief de inkoopwaarde van 

de omzet) bedraagt € 2.975,-. 
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Informatiebron 5 
 
Gegevens betreffende de opbrengsten van café “De Wijde Blik” als gevolg van het 
samenwerkingsplan met de korfbalvereniging 
 
− In het aparte gedeelte van het café zal drank aan de sportende leden verkocht 

worden voor de eenheidsprijs van € 1,80 inclusief btw. Hierbij wordt de btw op 19% 
gesteld. 

 
− Niet alle 85 korfbal spelende leden bezoeken na afloop van hun sportactiviteit 

(training of wedstrijd in clubverband) een kantine. Het aantal sporters dat wel een 
kantine bezoekt, blijkt per sport te verschillen. In onderstaande tabel is het aantal 
sportende leden (uitgedrukt in een percentage van het totale aantal sportende leden 
in de aangegeven sport) weergegeven dat na afloop van een training of wedstrijd de 
kantine bezoekt. 

 
soort sport voetbal hockey honkbal korfbal tennis diversen 
percentage      75     80      68     71     90      79 

 
− Het aantal consumpties dat een sportend lid na afloop van de sportactiviteit (training 

of wedstrijd in clubverband) gebruikt, blijkt ook per sport te verschillen.  
In onderstaande grafiek is het gemiddeld aantal consumpties op jaarbasis per 
kantinebezoekend sportend lid bij de aangegeven sport weergegeven. 
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− Ook de toeschouwers en tegenstanders zullen drankjes kopen in het aparte 

gedeelte van het café voor een totaal bedrag van € 10.210,08 exclusief btw per jaar. 
 
− Naast drank zullen er ook zaken als chips, snoepgoed enzovoort worden verkocht. 

De omzet van deze artikelen is € 4.301,83 exclusief btw per jaar. 
 
− Van de gehele omzet exclusief btw zal het café maandelijks 25% afdragen aan de 

vereniging als sponsoring.  
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Informatiebron 6 
 
Grolsch geeft zelfstandigheid op 
 
Door de fusie- en overnamegolf op de wereldwijde biermarkt verdwijnt er weer 
een Nederlands bedrijf van de beurs. De Enschedese bierbrouwer Grolsch wordt 
overgenomen door zijn Brits-Zuid-Afrikaanse branchegenoot SABMiller. Na de 
Belgisch-Braziliaanse brouwer InBev is SABMiller de tweede brouwer ter wereld. 
De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Grolsch steunen het 
bod. Ook de familie Groen, grootaandeelhouder met 37% van de aandelen, gaat 
met het bod akkoord. Volgens Ab Pasman, de topman van Grolsch, heeft de 
overname geen gevolgen voor de werknemers van het bedrijf. Het merk Grolsch, 
in Nederland bekend van de karakteristieke beugelfles, blijft bestaan. In een 
toelichting zei Pasman een dubbel gevoel te hebben over de overname. “Je 
geeft de zelfstandigheid op die je zo lang hebt gekoesterd, maar krijgt daar het 
behoud van werkgelegenheid en het behoud van toekomstperspectief voor 
terug”. 
 
Uit de prijs die SABMiller bereid is op tafel te leggen, blijkt hoe gebrand het is op 
het inlijven van Grolsch. De 48,25 euro per aandeel die SABMiller biedt, ligt  
83 procent hoger dan de gemiddelde koers van Grolsch in de afgelopen maand. 
 
De overnameberichten hadden invloed op de beurskoers van het aandeel 
Grolsch, zoals blijkt uit onderstaande grafiek. 
 

 
 
bron: de Volkskrant 20 november 2007(aangepast) 
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Informatiebron 7 
 
Kerncijfers Grolsch over de jaren 2005 - 2007 
 
 2007 2006 2005
Volumes (in miljoenen hectoliter)  
Grolsch-merk 2,8 2,9 3,0
Overige merken 3,3 3,2 3,3
Resultaten (in miljoenen euro’s)  
Omzet 332,9 317,6 312,3
Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen 58,8 56,2 54,9
Bedrijfsresultaat 28,6 25,7 25,2
Resultaat na belastingen 20,0 19,2 18,0
Gedeeltelijke balans (in miljoenen 
euro’s) per 31 december 

 

Balanstotaal 470,7 466,9 453,0
Aandelenvermogen 16,9 16,9 16,9
Agioreserve 29,4 29,4 29,4
Overige reserves 212,2 209,5 197,2
Per aandeel van € 1,- nominaal  
Resultaat na belastingen 1,18 1,13 1,06
Basis dividend 0,00 0,67 0,63
Plus dividend 0,00 0,33 
Slotkoers 31-12 47,88 31,40 21,85
Hoogste koers 48,00 33,59 26,10
Laagste koers 24,20 21,15 21,28
Aantal geplaatste aandelen per  
31 december  16.911.917

 
16.911.917 16.911.917

Aantal medewerkers per  
31 december 875

 
868 880

Verhoudingsgetallen per  
31 december 

 

Bedrijfsresultaat in % van de omzet 8,6 8,1 8,1
Vreemd vermogen in % van het 
balanstotaal 45,1

 
45,2 46,2

 
bron: jaarverslag 2007 (aangepast) 

einde  HA-0251-a-11-1-b* 
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Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 30 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 62 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening gevraagd wordt, worden aan het 
antwoord meestal geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg of berekening 
ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. Als er 
bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee redenen, dan 
worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld.

tijdvak 2
woensdag 22 juni
13.30 - 16.30 uur
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Opgave 1 
 
De algemene vergadering van aandeelhouders van PEER nv heeft het voorstel 
van de directie, betreffende de verdeling van de winst over 2010 van  
€ 18.650.000,-, goedgekeurd. Over de behaalde winst moet eerst 25% 
vennootschapsbelasting ingehouden worden. Vervolgens wordt de winst (na 
aftrek van vennootschapsbelasting) als volgt verdeeld: 
− de houders van preferente aandelen ontvangen hun dividend; 
− de houders van gewone aandelen ontvangen in ieder geval een dividend van 

5%; 
− van de eventueel resterende winst gaat een vierde deel naar de houders van 

gewone aandelen en de rest wordt gereserveerd.  
 
Verder is bekend dat: 
de winstverdeling over 2010 in onderstaande balans is verwerkt. 
 
Debet       Balans PEER nv per 31-12-2010  (getallen × € 1 miljoen)        Credit 
Gebouwen            72 Aandelenkapitaal 190 
Machines 75 Aandelen in portefeuille 110 
Voorraden                        30   80
Debiteuren                       20 10% Preferent  

aandelenkapitaal 
 

3
Liquide middelen 5 Reserves                          45
 Hypotheek  32
 Obligatielening                 27
 Crediteuren  2
 

     
Nog te betalen 
bedragen 

 
 13

 202   202
 

3p 1 Bereken het bedrag dat is gereserveerd door PEER als gevolg van de 
winstverdeling over 2010. 
 
De uitbetaling van de uit de winstverdeling voortvloeiende verplichtingen moet 
nog plaatsvinden. 
 

2p 2 Zijn er voldoende liquide middelen aanwezig om deze uitbetaling te kunnen 
doen? Motiveer het antwoord met behulp van een berekening. 
 
Een medewerker beweert dat door de verwachte herwaardering van de 
balanspost Gebouwen met € 3 miljoen er per 1 januari 2011 extra financiële 
middelen beschikbaar komen om eventueel te kunnen voldoen aan een deel van 
de betalingsverplichtingen. 
 

2p 3 Is de bewering van de medewerker juist? Motiveer het antwoord. 
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Opgave 2 
 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 5. 
 
In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. 
 
De heer en mevrouw Gerritz dromen al jaren van een eigen onderneming in de 
toeristische sector. Zij willen op 1 januari 2011 een Bed en Breakfast (B&B) met 
een minicamping beginnen op een boerderij in het noorden van het land. In 
Delfzijl staat de woonboerderij FIVELZIGT te koop (zie informatiebron 1). Na 
enige bouwkundige aanpassingen is dit pand met de bijbehorende grond 
uitermate geschikt voor hun plannen. 
 
Voor de bouwkundige aanpassingen en de aanleg van de minicamping hebben 
de heer en mevrouw Gerritz offertes aangevraagd bij verschillende 
bouwbedrijven. Na het vergelijken hiervan wordt de opdracht gegund aan 
Bouwbedrijf Galema bv. In informatiebron 2 is de offerte van Galema bv 
opgenomen. In de offerte is sprake van een beperkte geldigheidsduur. 
 

2p 4 Wat is het belang voor Galema om in de offerte een beperkte geldigheidsduur 
op te nemen? Motiveer het antwoord. 
 
De familie Gerritz heeft een prijs gewonnen van € 1.000.000,- in de Staatsloterij. 
Dit bedrag zal in zijn geheel worden gebruikt voor de financiering van hun 
plannen. In het restant van de benodigde financiering wordt voorzien door 
middel van een hypothecaire lening van de bank en door middel van 
leveranciers die uitstel van betaling verlenen. 
 
Voordat de bank een hypothecaire lening verstrekt, wil zij graag een 
taxatierapport ontvangen (zie informatiebron 1). In dit taxatierapport worden drie  
grondslagen voor de waardebepaling van onroerend goed genoemd: de 
vraagprijs, de executiewaarde en de WOZ-waarde. 
 

2p 5 Aan welke van de drie genoemde grondslagen zal de bank de meeste waarde 
hechten bij de bepaling van het maximaal te verstrekken bedrag? Motiveer het 
antwoord. 
 
De familie Gerritz gaat ervan uit dat ze FIVELZIGT kan kopen voor € 650.000,- 
inclusief alle bijkomende kosten met betrekking tot deze aankoop. Daarnaast zal 
dan de verbouwing plaatsvinden conform de offerte. Voor de inrichting van de 
kamers is een bedrag van € 25.000,- nodig.  
De bank heeft voor de benodigde hypothecaire lening een offerte opgemaakt.  
Zij kan de familie Gerritz een 4,75% hypothecaire annuïteitenlening aanbieden 
met een looptijd van 25 jaar. De jaarlijkse annuïteit bedraagt € 13.837,- .  
 

3p 6 Bepaal met behulp van de openingsbalans per 1 januari 2011 van FIVELZIGT 
het bedrag van de benodigde 4,75% hypothecaire lening. Vul hiertoe de 
uitwerkbijlage horende bij deze vraag in. 
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De familie Gerritz stelt als voorwaarde, om de plannen definitief door te laten 
gaan, dat het bedrijfsresultaat over het eerste jaar minimaal gelijk moet zijn aan 
het huidige gezamenlijke inkomen van de familie. Het jaarlijkse inkomen van de  
heer Gerritz bedraagt € 45.000,- en van mevrouw Gerritz met een parttimebaan  
€ 12.000,-. 
 
Verwachte kosten 
 

2p 7 Bereken de ontbrekende bedragen van de annuïteitenlening voor het eerste jaar 
en vul deze in op de uitwerkbijlage die bij deze vraag hoort. 
 
Bij de berekening van de overige kosten gaat de familie Gerritz ervan uit dat ze 
personeel in dienst moet nemen en dat er afschrijvingen zullen plaatsvinden  
(zie informatiebron 3).  
 

3p 8 Bereken de begrote totale loonkosten voor het eerste jaar. 
 

2p 9 Bereken de begrote totale afschrijvingskosten voor het eerste jaar. 
 
Indien zij de onderneming gaat beginnen, zal de familie Gerritz zich aansluiten 
bij de SVR (Stichting Vrije Recreatie) (zie informatiebron 4). 
 

1p 10 Leg uit of de deelnemerskosten aan de SVR tot de constante kosten of tot de 
variabele kosten moeten worden gerekend.  
 
Verwachte opbrengsten 
 

3p 11 Bereken met behulp van informatiebron 5 de begrote totale opbrengsten in het 
eerste jaar voor de minicamping en de B&B. 
 
Verwacht bedrijfsresultaat 
 

3p 12 Bereken het begrote bedrijfsresultaat over het eerste jaar. Vul hiertoe de 
uitwerkbijlage behorende bij deze vraag in. 
 

1p 13 Zal de familie Gerritz, op basis van de gestelde voorwaarde, haar droom kunnen 
verwezenlijken? Motiveer het antwoord. 
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Opgave 3 
 
Bij deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. 
 
STIJN is een handelsonderneming die in één artikel handelt. STIJN waardeert 
de voorraad tegen de kostprijs in euro’s, die als volgt is opgebouwd: 
 
inkoopprijs   6,10 
inkoopkosten  2,20 
overige kosten  1,00 
kostprijs   9,30 
 
Over de maand maart 2011 heeft STIJN de volgende gegevens verzameld: 
1 maart  de voorraad omvat 200.000 artikelen; 
6 maart  verkocht en afgeleverd 35.000 artikelen voor de prijs van € 13,10 per  
    artikel; 
15 maart ingekocht en ontvangen 10.000 artikelen voor de prijs van € 5,90 per  
    artikel; 
17 maart ontvangen een factuur voor inkoopkosten, betreffende de inkoop in  
                  maart, voor een bedrag van € 26.200,-; 
24 maart betaald het bedrag van de ontvangen factuur van 17 maart. 
 

2p 14 Bereken de balanswaarde van de voorraad artikelen op 31 maart 2011. 
2p 15 Bereken het gerealiseerde verkoopresultaat over maart 2011 en vermeld of dit 

resultaat voordelig of nadelig is. 
2p 16 Bereken het totale resultaat op inkopen over maart 2011 en vermeld of dit 

resultaat voordelig of nadelig is. 
 
Over de maand maart 2011 is bekend dat er een voordelig budgetresultaat op 
de overige kosten is van € 300,-. 

2p 17 Bereken, met behulp van het verkoopresultaat, het bedrijfsresultaat over maart 
2011 en vermeld of dit resultaat voordelig of nadelig is. 
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Opgave 4 
 
Bij deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. 
 
Begin januari 2002 heeft woningcorporatie Eigen Oord 30 garageboxen laten 
bouwen met een aanschafwaarde van € 20.000,- per box. Op de garageboxen 
wordt met maandelijks gelijke bedragen afgeschreven. 
 
De garageboxen zijn volledig gefinancierd met een 5% hypothecaire lening die 
lineair in 20 jaar wordt afgelost. De interest wordt achteraf betaald en dit vindt 
gelijktijdig plaats met de aflossing aan het einde van elk jaar. De looptijd van de 
hypothecaire lening is gelijk aan de verwachte levensduur van de garages. 
 
Alle garageboxen worden verhuurd voor € 75,- per maand, waarbij het 
huurbedrag per kwartaal vooruit moet worden voldaan. Eigen Oord heeft de 
garageboxen verzekerd tegen brand en overige schade.  
 
Voor januari 2011 heeft Eigen Oord de volgende twee begrotingen opgesteld. 
 

Resultatenbegroting (getallen in 
euro's) 

 Liquiditeitsbegroting (getallen in 
euro's) 

Opbrengst 2.250 Ontvangsten  6.750
   

Kosten Uitgaven  
Interest 1.375 Interest 0 
Afschrijving 1.875 Aflossing 0 
Verzekering     50 Verzekering 600 
Totaal 3.300 Totaal  600
                     
Saldo -/-   1.050  Saldo  6.150
 

3p 18 Bereken de restwaarde van één garagebox. 
 
De post ‘Interest’ is bij Eigen Oord wel opgenomen in de resultatenbegroting en 
niet in de liquiditeitsbegroting. 
 

2p 19 Geef hiervoor de verklaring. 
 

2p 20 Bereken het bedrag waarmee de post “5% Hypothecaire lening” per  
1 februari 2011 op de balans komt te staan. 
 

2p 21 Bereken het bedrag waarmee de post “Vooruitontvangen huren” per  
1 februari 2011 op de balans komt te staan. 
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Opgave 5 
 
Bij deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. 
 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 tot en met 9. 
 
Tennisvereniging TC Nameless overweegt de aanschaf van een tweedehands 
luchthal (zie informatiebron 6 en 8). Door deze aankoop kan gedurende het 
winterseizoen op vier banen continue worden gespeeld.  
 
In informatiebron 7 staat een gedeelte uit de statuten van TC Nameless. 
 

1p 22 Kan het bestuur op basis van de statuten zelfstandig de beslissing nemen om tot 
aankoop van de luchthal over te gaan? Motiveer het antwoord. 
 
Het is de bedoeling om de tennisbanen gedurende de wintermaanden  
(23 weken) te gaan verhuren aan zowel leden van TC Nameless als aan niet-
leden. Buiten de wintermaanden wordt de luchthal gedemonteerd. 
TC Nameless streeft al in het eerste jaar naar een kostendekkende exploitatie 
van de luchthal. In informatiebron 8 staan gegevens ten behoeve van de 
vaststelling van de jaarlijkse kosten. 
 

3p 23 Bereken de verwachte kosten per overdekte baan voor het eerste jaar.  
 
Informatiebron 9 geeft informatie over de verwachte verhuur van de vier banen 
in de luchthal. 
De luchthal zal tijdens de winterperiode (23 weken) geopend zijn van 10.00 uur 
tot 23.00 uur gedurende zeven dagen per week.  
 

2p 24 Bereken het totaal aantal verwachte uren per week dat de overdekte banen door 
de gebruikers gehuurd gaan worden.  
 
Naast de opbrengsten uit het verhuren van banen in de luchthal verwacht men 
ook een extra opbrengst uit de barverkoop. Deze wordt voor de eerste 
winterperiode geschat op € 15.000,-.  
 

2p 25 Bereken de verhuurprijs van één baan gedurende één uur indien de exploitatie 
van de luchthal in het eerste jaar kostendekkend moet zijn. 
 
De kosten van de luchthal zijn grotendeels constant. Een bestuurslid stelt dat de 
vereniging daardoor een risico loopt indien ze uitgaat van een kostendekkende 
verhuurprijs.  
 

2p 26 Welk risico loopt de vereniging in deze situatie? Motiveer het antwoord. 
 

Pagina: 385Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 HA-0251-a-11-2-o 8 lees verder ►►►

De vereniging wil in verband met dat risico de kostendekkende verhuurprijs 
verhogen met een opslag. 
Het bestuur geeft de mogelijkheid voor het huren van de vier overdekte banen 
door middel van het wintercontract. Hierbij huurt men gedurende de hele 
winterperiode op een vast tijdstip op een vaste dag per week een baan voor één 
uur. De verhuurprijs van een baan bij een wintercontract kent een opslag van 
25% op de kostendekkende verhuurprijs.  
 

2p 27 Bereken de prijs van een wintercontract in de eerste winterperiode. 
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Opgave 6 
 
De stichting KWF Kankerbestrijding verkocht in december 2007 al haar 
aandelen en zette de opbrengst ervan op een spaarrekening. Negen maanden 
na deze beleggingsbeslissing brak wereldwijd de kredietcrisis uit en gingen de 
beurskoersen massaal omlaag. Voor het KWF was daarmee het punt 
aangebroken om juist nu weer aandelen te kopen en deze gedurende de rest 
van het jaar 2008 niet te verkopen. 
 
Hieronder zijn 2 overzichten vermeld uit het jaarverslag 2008 van de stichting 
KWF. 
 
Balans per 31 december 2008  
(getallen × 1 miljoen euro) 

 Staat van baten en lasten over 2008  
(getallen × 1 miljoen euro) 

     
Activa   Baten 
Materiële vaste activa 7,253  Eigen fondsenwerving 88,8
   
   
Voorraden 0,022  Acties van derden en 

subsidies van overheden 
1,8

Vorderingen 6,266  Beleggingen 8,4
Effecten 117,117  Som der baten 99,0
Liquide middelen 68,040   
 198,698   
   
Passiva  Lasten 
Continuiteitsreserve 23,793  Besteed aan doelstelling 70,5
Bestemmingsreserve 58,523  Wervingslasten eigen 

fondsenwerving 10,9
Overige reserves  7,644  Beheer en administratie 3,2
  Som der lasten 84,6
Voorzieningen 4,249   
Langlopende schulden 50,425   
Kortlopende schulden 54,064  Resultaat 14,4
 198,698    
 
 

1p 28 Onder welke post op de balans staan de door het KWF gekochte aandelen?  
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Op de staat van baten en lasten staan baten uit beleggingen. Een voorbeeld 
hiervan is dividend. 
 

1p 29 Waaruit bestaat, naast dividend, de opbrengst uit beleggingen van KWF in 
2008? 
 
Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) houdt toezicht op goede doelen in 
Nederland. Als goede doelen voldoen aan de criteria van het CBF, ontvangen zij 
een stempel van goedkeuring: het CBF-Keurmerk. 
Een van de criteria die het CBF daarbij hanteert, is dat de wervingslasten van 
eigenfondsenwerving minder moeten zijn dan 25% van de baten uit  
eigenfondsenwerving. 
 

2p 30 Voldoet het KWF in 2008 aan dit criterium? Motiveer het antwoord met een 
berekening. 
 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

HA-0251-a-11-2-o* 
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Informatiebron 1  
 
Woonboerderij FIVELZIGT 
 
Aanbod 
 
Op werkelijk unieke plek gelegen, 
zeer royale, vrijstaande 
woonboerderij (prachtig voorhuis en 
Friese schuur) gebouwd rond het jaar 
1800, met aangebouwde schuur. Het 
object is gelegen aan de rand van 
Delfzijl (vlakbij Appingedam) op een 
zeer royale kavel van 13.000 m2. Het 
object ligt met de voorzijde van het 
voorhuis aan het Damsterdiep (vaar- en viswater).  
De boerderij is van buiten gerenoveerd (volledig “wind- en waterdicht”) waarbij 
rekening is gehouden met de authentieke uitstraling van het object. De boerderij 
is van binnen casco opgeleverd, waardoor het object geschikt is voor vele 
doeleinden. Het geheel heeft een goed verzorgde en onderhouden tuin rondom, 
met verschillende fruitbomen en klassieke kastanjes.  
De boerderij is gelegen tussen Appingedam en Delfzijl. Beide stadscentra zijn 
binnen 5 minuten autorijden te bereiken. Delfzijl en Appingedam hebben beide 
een hoog voorzieningenniveau. Middels openbaar vervoer is het object goed te 
bereiken. 
U kunt in de boerderij wonen, maar het is ook zeer geschikt als woon- en 
werklocatie. Het pand bezit de eigenschappen van en mogelijkheden voor een 
horecalocatie gecombineerd met vergaderruimtes (eventueel hotel).  
 
Taxatierapport 
 
Op basis van een volledig onderzoek stellen wij de volgende grondslagen vast 
als waardebepaling van dit onroerend goed: 
 
Vraagprijs    € 675.000,- 
Executiewaarde1) € 575.000,- 
WOZ-waarde2)  € 615.000,- 
 

 
 bron: makelaardij 
 

noot 1 Executiewaarde is de geschatte waarde van het onderpand bij gedwongen openbare verkoop. 
noot 2 Wet waardering onroerende zaken van belang voor de bepaling van gemeentelijke onroerende 

zaakbelasting en voor de bepaling van het eigenwoningforfait ten behoeve van de 
inkomstenbelasting. 
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Informatiebron 2  
 
Offerte Galema bv 
 
De heer J.J. Gerritz 
Dorpsstraat 743 
0101 DV Niemandsdorp     Delfzijl, 1 juli 2010 
 
Betreft: offerte FIVELZIGT 
 
Geachte heer Gerritz, 
 
Zoals met u besproken, zenden wij u een offerte betreffende de bouwkundige 
aanpassingen en bijkomende werkzaamheden. 
 
 
Post A Aanpassingen woonboerderij    € 321.000,- 
 
Post B Aanpassingen bijgebouwen    € 118.000,- 
 
Post C Egalisatie + bestrating campingterrein  €   78.000,- 
 
Post D Afvoer afval en grond      €     8.000,- 
 
Totaal                                                                         €  525.000,- 
 
Al deze werkzaamheden kunnen voor 31 december 2010 worden uitgevoerd, 
behoudens weersomstandigheden, mits de opdracht uiterlijk op  
1 september 2010 wordt verstrekt. 
De offerte heeft een geldigsduur tot 1 januari 2011. 
 
Wij hopen dat u hiermee voldoende geïnformeerd bent. Mochten er nog vragen 
zijn, dan horen wij dat gaarne van u. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
De heer V.E.R. Bouwer, 
namens Galema bv  
Delfzijl 
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Informatiebron 3  
 
Gegevens over loonkosten en afschrijvingskosten van FIVELZIGT 
 
Loonkosten 
 
De heer en mevrouw Gerritz besluiten om twee parttimemedewerkers aan te 
stellen tegen het minimumloon: één medewerker van 18 jaar voor de B&B voor 
12 uur per week en één medewerker van 23 jaar voor de minicamping voor 19 
uur per week. 
De medewerker van 23 jaar is alleen in dienst op het moment dat de 
minicamping ook werkelijk open is. De minicamping is geopend gedurende  
30 weken. De B&B is het gehele jaar (52 weken) geopend. 
 
Onderstaande tabel geeft informatie over het bruto minimumloon, uitgaande van 
een volledige werkweek (38 uur). 
De werkgeverslasten zijn 19% van het bruto minimumloon. 
 
leeftijd bruto 

minimumloon 
per week

23 jaar en ouder €   318,75
22 jaar €   270,90
21 jaar €   231,10
20 jaar €   196,05
19 jaar €   145,05
18 jaar €   145,05
17 jaar €   125,90
16 jaar €   109,95
15 jaar €     95,60

 
Afschrijvingskosten 
 
Op de waarde van het gebouw en de grond wordt jaarlijks in totaal € 4.500,-
afgeschreven. 
Op de investeringen in de verbouwing en de inrichting van de kamers zal op 
basis van een vast percentage van die investering worden afgeschreven.  
De investering in de verbouwing wordt in 25 jaar afgeschreven. De geschatte 
restwaarde van de verbouwing bedraagt € 387.500,-. 
De investering in de inrichting van de kamers wordt in 10 jaar afgeschreven.  
De restwaarde hiervan is nihil. 
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Informatiebron 4  
 
Gegevens over SVR 
 
De aansluiting bij de SVR betekent voor u dat  
 
− u deelnemer bent van de SVR; 
− u zelf geen advertenties meer hoeft te plaatsen;  
− uw adres gedurende het hele seizoen wordt doorgegeven aan donateurs 

(bijna 150.000) die op zoek zijn naar een vakantieverblijf of kampeerplaats; 
− uw adres (met foto, routekaartje en tekst) geheel gratis op het internet wordt 

geplaatst;  
− u zich houdt aan de opgegeven richtprijzen (Deze prijzen worden in 

onderling overleg, tijdens de te houden najaarsvergaderingen, met de 
deelnemers vastgesteld en geeft de kampeerder vooraf zekerheid over de 
prijsstelling.); 

− u zorg draagt voor het milieu, hygiëne op uw terrein en goed en voldoende 
sanitair;  

− de kosten voor uw deelnemerschap 2% van uw omzet, behaald op B&B 
en/of minicamping, bedragen. 

 
 bron: SVR (aangepast) 
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Informatiebron 5  
 
Tarieven (omgerekend exclusief btw) FIVELZIGT Bed & Breakfast (B&B) en 
Minicamping  
 
FIVELZIGT heeft een B&B met 5 tweepersoonskamers en  
2 eenpersoonskamers plus een minicamping met 25 staanplaatsen. 
 
 

Prijslijst "FIVELZIGT" (in euro’s) 
 
Bed & Breakfast    Tarief per nacht  Verwachte   
              bezettingsgraad1)  

        jaar 1 
 
Tweepersoonskamer 42,00     55% 
 
Eenpersoonskamer 26,50     40% 
 
 
Minicamping   
Plaats inclusief 2 personen met  
camper of caravan of tent  
inclusief stroomaansluiting  
(6 ampère)    13,002)     60% 
 
Per extra persoon per caravan  
of camper of tent  3,30      
 
Bijzettentje exclusief perso(o)n(en) 
(extra tentje)   1,00     30% 
 
 

De camping is gedurende 30 weken geopend en de B&B is het gehele jaar door 
geopend. Men gaat er bij de berekening van uit dat een jaar 360 nachten heeft 
en een week 7 nachten. De tarieven zijn geaccepteerd door de SVR. 
 
 
 

noot 1 Bezettingsgraad geeft aan hoeveel procent van de plaatsen/nachten werkelijk door klanten 
worden bezet gedurende het jaar/seizoen. 

noot 2 Per staanplaats verblijven er gemiddeld 3,5 personen per nacht op de minicamping. 
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Informatiebron 6 
 
Luchthallen  
 

 
 
Een luchthal of blaashal biedt een perfecte oplossing wanneer het onmogelijk is 
activiteiten in de openlucht te laten plaatsvinden. De Poly-luchthal kan op 
nagenoeg elke ondergrond neergezet worden. Een luchthal is snel te plaatsen 
en even snel weer te demonteren.  
 
 

Informatiebron 7 
 
Gedeelte uit de statuten van TC Nameless 
 
Besluitvorming van het bestuur 
Artikel 9 
1 Bestuursbesluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. 
2 Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen 

opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris na goedkeuring door de 
vergadering worden vastgesteld en ondertekend. 

3 Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelingen aangaande de 
vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven. 

 
Bestuurstaak-vertegenwoordiging 
Artikel 10 
1 Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het 

besturen van de vereniging. 
2 Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, 

bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen of doen van 
investeringen die de honderdduizend euro te bovengaan. Op het ontbreken 
van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.  

3 Onverminderd het hiervoor bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte 
vertegenwoordigd door het bestuur.  
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan: 
a. de voorzitter tezamen met de secretaris; 
b. de voorzitter tezamen met de penningmeester; 
c. dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester. 

Pagina: 395Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 HA-0251-a-11-2-b 8 lees verder ►►►

Informatiebron 8 
 
Gegevens ten behoeve van verwachte kosten van de luchthal in het eerste 
jaar 
 
De volgende financiële gegevens zijn bekend: 
− De aanschafprijs van de luchthal bedraagt € 113.000,-. Bijkomende 

eenmalige kosten van de luchthal bedragen € 27.000,-. TC Nameless schrijft 
de luchthal in 10 jaar af tot 5% van de totale investering.  

− De gemeente stelt aan TC Nameless een renteloze lening van € 25.000,- ter 
beschikking. De rest van de financiering vindt plaats op basis van een  
lening, waarvan de interestkosten in het eerste jaar € 6.900,- zijn. 

− De loonkosten van de nieuw aan te trekken medewerker, belast met de 
exploitatie van de luchthal, bedragen € 14.000,-. 

 
Bijkomende jaarlijkse kosten die alleen betrekking hebben op de luchthal. 
− Verzekering luchthal   €   3.600,- 
− Onderhoud luchthal   €   2.400,- 
− Onderhoud banen    €   4.000,- 
− Gas (verwarming)    € 18.500,- 
− Elektra       € 10.550,- 
− Algemene kosten    €   3.500,- 
− Bestuurskosten    €   1.250,- 

Totaal                                      € 43.800,- 
 
 

Informatiebron 9 
 
Gemiddelde wekelijkse verhuur van de vier banen in de luchthal in het 
winterseizoen (23 weken) 
 
dag openingstijden aantal verhuurde 

banen per uur 
10.00 - 17.00 uur 2 maandag, dinsdag, donderdag, 

vrijdag  17.00 - 23.00 uur 4 
10.00 - 12.00 uur 2 woensdag, zaterdag 
12.00 - 23.00 uur 4 
10.00 - 18.00 uur 4 zondag 
18.00 - 23.00 uur 2 

 

einde  HA-0251-a-11-2-b* 
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management & organisatie HAVO 2011-2 
 

uitwerkbijlage 
 
 
 

 6  
 
Debet            Openingsbalans FIVELZIGT per 1 januari 2011                  Credit 
                                                getallen in euro’s          
Gebouwen 
en terreinen …………

Eigen Vermogen 
…………

Inventaris 
…………

4,75% Hypothecaire lening 
…………

Voorraad           2.500  
Bank           5.000  
Kas     500 Crediteuren  8.000
 
    €     ………

 
 €      ………

 
 7  

jaar beginschuld annuïteit interest aflossing eindschuld 
  
 1 

 
……… 

 
……… 

 
……… 

 
……… 

 
……… 

 
berekening: 
interest   .............................................................................................................. 
 
aflossing  ............................................................................................................. 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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 12  
Resultatenbegroting FIVELZIGT over 2011 

getallen in euro’s 
Opbrengsten:   
 
Minicamping 

 
………… 

                

 
B&B 

    
             ………… 

 

      
             …………   

Kosten:                  
 
Lonen 

  
              ………… 

 

 
Afschrijving 

    
              ………… 

 

 
Hypotheek 

  
              …………   

 

 
Deelnemerschap SVR 

 
  …………   

 

 
Overige kosten 

 
    12.000   

 

 
 

 
…………     

 
Bedrijfsresultaat 

  
€ .……… 

 
berekening deelnemerschap SVR: 
 
............................................................................................................................ 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  HA-0251-a-11-2-u* 

Pagina: 398Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



HA-0251-a-10-1-o 

Examen HAVO 

2010 
 
 
 

 management & organisatie 
tevens oud programma management & organisatie 

 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 34 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 63 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening gevraagd wordt, worden aan het 
antwoord meestal geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg of berekening 
ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. Als er 
bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee redenen, dan 
worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld.

tijdvak 1
maandag 31 mei
13.30 - 16.30 uur
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Opgave 1  
 
In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. 
 
Handelsonderneming De Vries verkoopt één type pop. Verder zijn er geen 
activiteiten die een bijdrage leveren aan het resultaat. 
 
Verwachte gegevens voor het jaar 2009: 
− De verkoopprijs van één pop is als volgt opgebouwd: 

inkoopprijs   € 12,00 
inkoopkosten  €   0,60 
vaste verrekenprijs € 12,60 
overheadkosten €   3,15 
kostprijs   € 15,75 
nettowinstopslag €   1,26 
verkoopprijs  € 17,01 

− De afzet zal 70.000 stuks zijn. 
− Het aantal in te kopen poppen zal gelijk zijn aan het aantal poppen dat 

verkocht zal gaan worden. 
 
Gerealiseerde gegevens over het jaar 2009: 
− De afzet is 68.000 stuks.  
− Het aantal ingekochte poppen is gelijk aan het aantal verkochte poppen. 
− inkoopprijs   €          11,95  
− verkoopprijs  €          17,01 
− inkoopkosten  €   41.500 
− overheadkosten € 224.000 
 
Het gerealiseerde resultaat op de inkoopprijs is € 3.400,- voordelig en het 
gerealiseerde resultaat op de overheadkosten is € 9.800,- nadelig. 
 
De Vries berekent het resultaat op inkopen door het resultaat op de inkoopprijs 
en het resultaat op de inkoopkosten bij elkaar op te tellen. 
 

2p 1 Bereken over 2009 het gerealiseerde resultaat op inkopen en vermeld erbij of dit 
resultaat voordelig of nadelig is. 

2p 2 Bereken over 2009 het gerealiseerde verkoopresultaat en vermeld erbij of dit 
resultaat voordelig of nadelig is. 

2p 3 Bereken over 2009 met behulp van het gerealiseerde verkoopresultaat het 
gerealiseerde bedrijfsresultaat en vermeld erbij of dit resultaat voordelig of 
nadelig is. 

2p 4 Bereken over 2009 het gerealiseerde bedrijfsresultaat door de totale 
opbrengsten (TO) te verminderen met de totale kosten (TK) en vermeld erbij of 
dit resultaat voordelig of nadelig is. 
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Opgave 2 
 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. 
 
In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. 
 
Schildersbedrijf De Regenboog (zie informatiebron 1) zal op advies van zijn 
accountant zijn ondernemingsvorm omzetten in een besloten vennootschap (bv).  
 

2p 5 Op basis van welke twee gegevens uit informatiebron 1 blijkt dat schildersbedrijf 
De Regenboog vóór de omzetting van haar ondernemingsvorm een 
vennootschap onder firma (vof) is?  
 
Door de omzetting van de vof in een bv zal er een verandering optreden in de 
belasting die over de winst moet worden betaald. 
 

1p 6 Hoe heet de belasting die door een bv over de winst betaald moet worden? 
 
Naast de verandering van de belasting over de winst heeft een omzetting naar 
een bv ook andere consequenties. 
 

2p 7 Noem twee voordelen voor de eigenaren van een bv vergeleken met een vof. 
 
De heer H. Overmars van woningcorporatie Bosch & Lommer heeft in  
oktober 2009 bij schildersbedrijf De Regenboog een offerte aangevraagd voor 
het buitenschilderwerk in 2010 van het woningencomplex van de corporatie. Het 
gaat om 50 woningen, type luxe twee-onder-een-kapwoningen, in de wijk 
Sparrendal. De woningen zijn achttien jaar oud.  
Het bedrag van de offerte bedraagt € 169.400,-. 
Woningcorporatie Bosch & Lommer heeft een voorziening voor schilderwerk 
opgebouwd van € 2.800,- per woning en kan op basis van deze opgebouwde 
voorziening niet akkoord gaan met de offerte.  
 
Een voorziening behoort evenals schulden tot het vreemd vermogen van een 
onderneming. 
 

2p 8 Noem de twee kenmerkende verschillen van een voorziening ten opzichte van 
schulden.  
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Schildersbedrijf De Regenboog wil toch graag deze grote klant binnenhalen. De 
Regenboog gebruikt hiervoor als uitgangspunt de kortingsregelingen (zie 
informatiebron 2). Daarnaast biedt zij deze klant een meerjaren- 
onderhoudscontract aan (zie informatiebron 4). 
 
Kortingsregelingen 
Schildersbedrijf De Regenboog maakt op basis van de kortingsregelingen en 
verdere kostengegevens (zie informatiebron 3) een nieuwe offerte voor de 
woningcorporatie.  
 

2p 9 Bereken het aantal manuren dat nodig is om alle woningen te schilderen. 
4p 10 Bereken het bedrag van de nieuwe offerte. Vul hiertoe de uitwerkbijlage  

horende bij deze vraag in. 
1p 11 Kan de woningcorporatie op basis van de opgebouwde voorziening nu wel 

akkoord gaan met het bedrag van de nieuwe offerte? Motiveer het antwoord 
door middel van een berekening. 
 
Door het aanbieden van offertes op basis van de kortingsregeling van de 
“Winterschilder” kan het schildersbedrijf meer opdrachten binnenhalen. 
 

1p 12 Noem een ander economisch voordeel voor schildersbedrijf De Regenboog om 
deel te nemen aan de brancheregeling van de “Winterschilder”. 
 
Onderhoudscontract 
De woningcorporatie Bosch & Lommer wil, indien zij de offerte voor het 
schilderen aanvaardt, ook een onderhoudscontract voor de komende 10 jaar 
afsluiten bij De Regenboog.  
Schildersbedrijf De Regenboog biedt de woningcorporatie de volgende twee 
mogelijkheden aan (zie informatiebron 4): 
− Normaal contract 
− Uniplan contract 
 
Het maken van een vaste prijsafspraak bij het Uniplan contract levert risico’s op 
voor het schildersbedrijf.  
 

1p 13 Noem een voorbeeld van een prijsrisico dat het schildersbedrijf loopt bij het 
maken van vaste prijsafspraken.  
 
De eindwaarden van de bedragen die bij de beide onderhoudscontracten 
ontvangen moeten worden, zijn aan het eind van 10 jaar op basis van 6% 
samengestelde interest per jaar:  
Normaal contract  € 13.027,16  
Uniplan contract   € 12.923,77 
 

2p 14 Door welke twee oorzaken zijn de eindwaarden bij beide contracten niet aan 
elkaar gelijk?  

1p 15 Geef, ondanks de risico’s en de lagere eindwaarde, een reden waarom De 
Regenboog de voorkeur geeft aan een Uniplan contract boven een Normaal 
contract.
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Opgave 3 
 
In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. 
 
Gegeven is: 
 

Balans van Gilba per 1 januari 2010 
debet         credit 
Gebouw € 200.000 Eigen vermogen € 231.810 
Inventaris €   39.500 Geldlening €   30.000 
Voorraad €   19.800 Crediteuren €   14.500 
Debiteuren €   12.320   
Vooruitbetaalde 
verzekeringspremie 

 
€        600 

  

Rabobank €     3.200   
Kas €        890                   
 € 276.310  € 276.310 

 
1p 16 Uit welke post op de balans blijkt dat Gilba de permanentie toepast?  

 
Gilba heeft het volgende overzicht gemaakt van haar verwachte inkopen en 
verwachte verkopen voor het eerste kwartaal van 2010. 
 bedrag contant op rekening  krediettermijn
inkopen 
verkopen 

€ 150.000 
€ 200.000 

20% 
70% 

80% 
30% 

1 maand 
2 maanden 

 
De inkopen en verkopen vinden gelijkmatig gespreid binnen het kwartaal plaats. 
Op de verkopen wordt een brutowinst behaald van 40% van de verkoopwaarde. 
De goederen worden bij de inkopen direct ontvangen en bij de verkopen direct 
afgeleverd. 
De krediettermijnen van debiteuren en van crediteuren zijn ten opzichte van 
2009 onveranderd. 
 
Door de verwachte inkopen en verkopen in het eerste kwartaal van 2010 zullen 
er mutaties optreden in balansposten.   
 

2p 17 Bereken de verwachte waarde van de balanspost Voorraad aan het einde van 
het eerste kwartaal van 2010. 

2p 18 Bereken de verwachte waarde van de balanspost Debiteuren aan het einde van 
het eerste kwartaal van 2010. 
 
De verwachte inkopen en verkopen van het eerste kwartaal van 2010 hebben 
gevolgen voor de liquiditeitsbegroting en de resultatenbegroting van het eerste 
kwartaal van 2010. 
 

3p 19 Bereken het totale bedrag dat als gevolg van de verkopen wordt opgenomen op 
de liquiditeitsbegroting van het eerste kwartaal van 2010. 
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Opgave 4 
 
Firma Op den Berg is een handelsonderneming in eieren en maakt gebruik van 
een eiersorteermachine. Omdat deze machine traag is en steeds meer storingen 
gaat vertonen, zal Op den Berg deze machine gaan vervangen. Bij de aanschaf 
van een nieuwe eiersorteermachine heeft Op den Berg de keuze uit de typen  
SE I en SE II.  
 
Van SE I is het volgende gegeven: 
 
aanschafwaarde € 300.000,- 
restwaarde €   20.000,- 
levensduur        4 jaar 
constante kosten (exclusief afschrijving) per jaar €   30.000,- 
variabele kosten per 100.000 eieren €     1.000,- 
capaciteit per jaar in eieren   6 miljoen 

 
De firma verwacht jaarlijks 5 miljoen eieren te sorteren en te verkopen. 
 
Op den Berg schrijft op haar machine af met jaarlijks gelijke bedragen. 
 

1p 20 Bereken de jaarlijkse afschrijvingskosten van sorteermachine SE I.  
 
Op den Berg rekent de afschrijvingskosten van de sorteermachine tot de 
constante kosten. 
 

1p 21 Waarom zal Op den Berg deze afschrijvingskosten tot de constante kosten 
rekenen? 
 
In de uitwerkbijlage bij deze opgave is de grafiek van de totale kosten van 
sorteermachine SE II weergegeven. 
 

2p 22 Teken in deze uitwerkbijlage de totale kostenlijn van sorteermachine SE I. 
 
Op den Berg baseert haar keuze van de machine op de jaarlijkse totale kosten. 
 

2p 23 Welke sorteermachine zal Op den Berg aanschaffen? Motiveer het antwoord 
met behulp van de ingevulde uitwerkbijlage. 
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Opgave 5 
 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 5 tot en met 7. 
 
De Gelderse voetbalvereniging VmK 88 (Voetballers met Karakter) heeft als 
doel: “Het doen beoefenen en begunstigen van de voetbalsport in al zijn 
verschijningsvormen”.  
 

1p 24 In welk officieel document wordt het doel van een vereniging vastgelegd? 
 
In informatiebron 5 is de balans per 1 juli 2008 van de vereniging opgenomen en 
in informatiebron 6 staat de (gedeeltelijke) staat van baten en lasten voor het 
verenigingsjaar 2008-2009 (1 juli 2008 – 30 juni 2009). Informatiebron 7 geeft 
aanvullende informatie over de contributies. 
 

3p 25 Bereken de contributiebaten over het verenigingsjaar 2008-2009. 
2p 26 Bereken het eigen vermogen op 1 juli 2009. 

 
In de Algemene Ledenvergadering van 12 september 2009 heeft het bestuur van 
VmK 88 haar zorg uitgesproken over de prestaties van de voetbalvereniging.  
Niet alleen de sportieve prestaties (het eerste elftal is het afgelopen 
verenigingsjaar gedegradeerd), maar ook de financiële situatie is verre van 
rooskleurig.  
Het eigen vermogen is negatief en het bestuur doet in de vergadering daarom  
twee voorstellen ter verbetering van deze vermogenspositie per 1 juli 2010. 
a Het verhogen van de sponsorbijdrage 
b Het verhogen van de brutowinstmarge op de kantineverkoop 
   
a. Het verhogen van de sponsorbijdrage 
Baro bv sponsort al jaren VmK 88 en betaalt voor de vereniging de interest over 
de lening bij de Rabobank. De sponsorcommissie zal proberen die afspraak 
ongedaan te maken en Baro bv te overreden om in plaats daarvan VmK 88 
jaarlijks voor € 2.000,- te sponsoren.  
De geschatte opbrengst van overige nieuwe sponsors zal in totaal  
€ 5.000,- zijn. 
 

2p 27 Bereken het bedrag dat de hoofdsponsor Baro bv in het verenigingsjaar  
2009 - 2010 extra moet betalen, indien zij akkoord gaat met het voorstel van de 
sponsorcommissie. 
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b. Het verhogen van de brutowinstmarge op de kantineverkoop 
De penningmeester vindt dat de brutowinstmarge op de kantineverkoop aan de 
lage kant is. Hij stelt voor deze marge te verhogen van 28% naar 40% van de 
omzet. Verwacht wordt wel dat de omzet in het verenigingsjaar 2009 - 2010 
hierdoor met 10% zal dalen ten opzichte van het verenigingsjaar 2008 - 2009. 
 

4p 28 Bereken met welk bedrag de brutowinst in het verenigingsjaar 2009 - 2010 naar 
verwachting zal toenemen door de verhoging van de brutowinstmarge op de 
kantineverkoop. 
 
De penningmeester van de vereniging meldt dat er bij ongewijzigd beleid een 
negatief saldo van € 6.054,- van baten en lasten over het verenigingsjaar  
2009 - 2010 te verwachten is.   
Na alle plannen van het bestuur te hebben aangehoord, steekt één van de 
leden, Els Stekelenburg, geëmotioneerd haar vinger op. Zij twijfelt sterk aan de 
haalbaarheid van de voorstellen. Els stelt voor om uit te rekenen hoe groot een 
eventuele eenmalige contributieverhoging voor het verenigingsjaar 2009 - 2010 
voor alle 800 leden zou moeten zijn om zo het verwachte negatieve eigen 
vermogen per 1 juli 2010 volledig weg te werken.  
 

2p 29 Bereken de benodigde contributieverhoging per lid in het verenigingsjaar  
2009 - 2010.  
 
Het bestuur waardeert het voorstel van Els, maar is het er niet mee eens. 
 

1p 30 Geef een bezwaar dat het bestuur zou kunnen hebben tegen het voorstel van 
Els. 
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Opgave 6 
 
In deze opgave blijven beleggingskosten en dividend buiten beschouwing. 
 
Riska Loos heeft een beleggingsrekening geopend bij haar bank en kocht op  
1 februari 2006 en op 1 februari 2008 telkens een pakket van 500 aandelen 
Fartis tegen de op dat moment geldende beurskoers. 
 
De ontwikkeling van de beurskoers van het aandeel Fartis is als volgt: 
 
Datum Beurskoers van aandeel Fartis 
1 februari 2006 € 20,- 
1 februari 2008 € 25,- 
1 december 2008    € 26,10 

 
Op 31 december 2008 noteerde het aandeel Fartis 20% lager dan op  
1 december 2008. 
 

2p 31 Bereken de waarde van de beleggingsportefeuille van Riska op  
31 december 2008. 

2p 32 Bereken met hoeveel procent de waarde van de beleggingsportefeuille van 
Riska op 31 december 2008 is veranderd ten opzichte van het oorspronkelijk 
ingelegde vermogen. Geef aan of er sprake is van een daling of stijging. 
 
Riska besluit om minder risicovol te beleggen en zoekt op het internet naar een 
geschikte spaarrekening. Zij ziet dat de GIN bank 4,1% samengestelde interest 
per jaar vergoedt op een spaarrekening met een vaste looptijd van 3 jaar. Riska 
zal haar aandelenportefeuille per 31 december 2008 verkopen tegen de dan 
geldende beurskoers en het gehele bedrag per 1 januari 2009 op deze 
spaarrekening storten. 
 

2p 33 Bereken het bedrag van de totale verwachte interest op deze spaarrekening 
over de gehele looptijd (zie formuleblad). 
 
Een alternatief voor de spaarrekening is het beleggen in obligaties. Deze geven 
ook een vaste interestvergoeding. Stel dat Riska het gehele bedrag van de 
beleggingsportefeuille op 1 januari 2009 in obligaties zou hebben belegd 
gedurende 3 jaar met een gelijk interestpercentage als bij de spaarrekening. 
 

1p 34 Leg uit waarom de totale interestvergoeding in euro’s op deze obligaties lager is 
dan op de spaarrekening.  
 

einde  HA-0251-a-10-1-o* 
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Formuleblad 
 
Te gebruiken bij de beantwoording van vraag 33. 
 

 33  
gebruikte symbolen: 
C = contante waarde 
E = eindwaarde 
K = kapitaal 
p = rentepercentage 
n = aantal perioden/termijnen 
i = interest 
 
formules: 

i = p
100

 

Cn = K × (1 + i)−n 

En = K × (1 + i)n 
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Informatiebron 1 
 
Gegevens over het schildersbedrijf De Regenboog 
 
Schildersbedrijf De Regenboog is eigendom van de broers Jan en  
Harrie ter Woerd. Het is een onderneming die geen rechtspersoonlijkheid bezit.  
Inmiddels zijn beide broers de leeftijd van 55 jaar gepasseerd en denken zij er 
over na hoe zij de onderneming het beste kunnen laten overgaan in handen van 
hun vier kinderen, die allen in het bedrijf werkzaam zijn. Ze hebben daarnaast in 
vaste dienst nog vijf werknemers als schilder en één als stukadoor.  
In een gesprek dat Jan en Harrie met de accountant over de overname van het 
schildersbedrijf hebben, stelt de accountant aan Jan en Harrie voor het bedrijf 
nu al om te zetten in een besloten vennootschap waarin Jan, Harrie en de vier 
kinderen de enige aandeelhouders zullen worden. 
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Informatiebron 2 
 
Kortingsregelingen 
 
− “Winterschilder” (brancheregeling) 

 
 

“Winterschilder” 
 

Om het schilderwerk naar de winterperiode te verplaatsen, wordt er, net zoals in de 
afgelopen jaren, op het schilderwerk een korting gegeven. Ook in het winterseizoen van 

2009/2010 is het weer aantrekkelijk om door ons onderhoudsschilderwerk en/of 
behangwerk te laten uitvoeren. 

 
De winterkortingsregeling van dit seizoen geldt voor 

de maanden november 2009 t/m maart 2010. 
 

De korting voor de opdrachtgever bedraagt € 25,00 per mandag. 
 

Een mandag is 7,5 manuren. 
 

U komt voor de korting in aanmerking bij opdrachten vanaf 3 mandagen.  
 
 
− Naast de brancheregeling geldt bij schildersbedrijf De Regenboog een extra 

winterkorting van 10% op alle materiaalkosten. 
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Informatiebron 3 
 
Gegevens ten behoeve van de offerte 
 
− Tarieven: in alle tarieven is reeds een winstopslag doorberekend. 
 
− Arbeid:  € 42,- per manuur. 
 
− Materiaal per woning: 

grondverf 4,5 liter à € 40,- per liter;  
glanslak 4,5 liter à € 52,- per liter; 
overige materialen € 77,-.  

 
− Werkschema: het aantal manuren wordt bepaald op basis van onderstaande 

tabel. 
 
 Kozijnen/ramen Buitendeuren Dakgoten en 

vlakke delen 
Werkactiviteiten Tijd in minuten per 

strekkende meter 
Tijd in minuten 
per m2 

Tijd in minuten 
per m2 

1. afwassen met  
    schoonmaak- 
    middel 0,4   8   6 
2. afschuren 0,7 16 12 
3. in de grondverf   
    zetten 1,6 23 21 
4. plamuren 0,7 14 12 
5. opschuren 0,5 10   7 
6. aflakken 1,5 19 14 
 5,4 90 72 

 
− Gegevens per woning van de woningcorporatie Bosch & Lommer. 

Ramen en kozijnen in totaal 100 strekkende meter.  
Drie buitendeuren van ieder 2 m2. 
Dakgoten en vlakke delen in totaal 35 m2.  
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Informatiebron 4  
 
Onderhoudscontracten 
 
Er zijn twee soorten meerjarenonderhoudscontracten: 
 
1 Normaal contract: 
 

− Wisselend bedrag per jaar. 
− Er wordt een bedrag berekend op basis van het gepland onderhoud en 

de te leveren diensten in het desbetreffende jaar. Aan het eind van het 
jaar wordt de factuur betaald. 

− Het contract is tussentijds opzegbaar zonder bijkomende kosten. 
 
2 Uniplan contract: 

 
 
U heeft 10 jaar lang geen omkijken meer naar het schilderwerk van uw 
woning. Voor een vast bedrag per jaar zorgen wij als schildersbedrijf ervoor, 
dat uw woning in topconditie blijft. Uw woning is door deze regeling steeds 
onder controle en gebreken worden direct hersteld. 
Om te beginnen nemen we een grondige inspectie van uw woning samen 
met u door. We bekijken de huidige staat van onderhoud en adviseren u bij 
de kleur en het materiaalgebruik. Vervolgens bepaalt u samen met ons wat 
er allemaal moet gebeuren aan het schilderwerk. Alle gemaakte afspraken 
worden keurig vastgelegd in een heldere overeenkomst met 
onderhoudsplan. Op basis hiervan wordt het abonnementsbedrag per jaar 
berekend. Dit bedrag betaalt u telkens op 1 januari vooruit. 
Het contract is niet opzegbaar. 
 
uit: advertentie De Regenboog 
 

 
Prijzen van beide contracten voor Bosch & Lommer 
 
Periode Werkzaamheden  Normaal contract  Uniplan contract
Jaar 1 Complete schilderbeurt        €  3.275,-        €   925,-
Jaar 2 Controle €       90,- €   925,-
Jaar 3 Controle €       95,- €   925,-
Jaar 4 Onderhoudsbeurt        €  1.000,- €   925,-
Jaar 5 Controle €     100,- €   925,-
Jaar 6 Herschilderen        €  3.305,- €   925,-
Jaar 7 Controle €     115,- €   925,-
Jaar 8 Controle €     120,- €   925,-
Jaar 9 Onderhoudsbeurt        €  1.020,- €   925,-
Jaar 10 Controle €     130,-  €   925,-
         €  9.250,- € 9.250,-
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Informatiebron 5 
 
Balans VmK 88 per 1 juli 2008 (in euro’s)  
                                                

Balans VmK 88 per 1 juli 2008 
Activa           Passiva
Materiele vaste 
activa 

 Eigen vermogen  

Kleedkamers en 
lichtinstallatie 

 
28.000

Kapitaal -/-    8.600

Inventaris kantine    1.700 Langlopende 
schulden 

Dug out en scorebord       200 6% Lening  
Rabobank **      24.000

Voetbalmateriaal    5.000 Kortlopende schulden 
Vlottende activa Loonheffing           600
Te vorderen 
contributie 2007-
2008*       300

Rekening courant  22.500

Overige vorderingen  13.100 Overige schulden  12.300
Liquide middelen    2.500            
  50.800   50.800

 
Toelichting: 
* De te vorderen contributie 2007-2008 wordt ontvangen in het verenigingsjaar   
2008-2009. 
** Voor de verbouwing van de kleedkamers en de uitbreiding van de 
lichtinstallatie is op 1 juli 2005 een bedrag van € 42.000,- geleend. De looptijd 
van deze lening op basis van lineaire aflossing bedraagt 7 jaar. De aflossing en 
rentebetaling vinden jaarlijks achteraf plaats op 30 juni. 
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Informatiebron 6 
 
De Staat van baten en lasten van VmK 88 in het verenigingsjaar 2008-2009  
(in euro’s) 
 

Staat van baten en lasten VmK 88 2008-2009 
Baten    Lasten
Contributies      ……… Personeelslasten  45.090
   Huisvestingslasten  63.083
Brutowinst kantine   14.000 Afdracht aan KNVB 30.457
  Accommodatie en 

wedstrijdkosten 
 20.708

Overig:  Financieringslasten    3.716
Sponsoring, 
borden en 
advertenties 

 34.600 Afschrijvingslasten    4.110

Recettes    2.832  
Toto - Lotto    1.534  
Grote clubactie    3.470  
Overige 
opbrengsten    7.932

 

Totaal overig   50.368  
Saldo   ……… Saldo  ………
  ………    ……...
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Informatiebron 7 
 
Informatie over contributiegelden van VmK 88 
 

Gedeeltelijke staat van ontvangsten en uitgaven 2008 - 2009 
Contributies €  97.500   

 
 

Gedeeltelijke balans per 1 juli 2009 
Te vorderen 
contributies 
2008 - 2009 

 
 

€      350 

Vooruitontvangen 
contributies  
2009 - 2010 

 
 

€ 100 
 
 
 

einde  HA-0251-a-10-1-b* 
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management & organisatie HAVO 2010-1 
management & organisatie HAVO tevens oud programma  

 
uitwerkbijlage 

 
 
 

 10  
 Hoeveelheid Prijs per 

eenheid 
Bedrag Bedrag 

 
Arbeid 

 
……………. 

 
€ ………… 

 
€ ………… 

 

 
Winterkorting 

 
……………. 

 
€ ………… 

 
€ ………… 

 

 
Arbeid na 
korting 

    
€ ………… 

 
Grondverf 

 
……………. 

 
€ ………… 

 
€ ………… 

 

 
Glanslak 

 
……………. 

 
€ ………… 

 
€ ………… 

 

Overige 
materialen 

 
……………. 

 
€ ………… 

 
€ ………… 

 

Bruto totale 
materialen 

   
€ ………… 

 

Extra 
winterkorting 
materialen 

   
€ ………… 

 

Netto 
materialen 

    
€ ………… 

Totaal     € ………… 
 
 

 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

HA-0251-a-10-1-u* 

Pagina: 418Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



HA-0251-a-10-2-o 

Examen HAVO 

2010 
 
 
 

 management & organisatie 
tevens oud programma management & organisatie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 32 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 65 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening gevraagd wordt, worden aan het 
antwoord meestal geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg of berekening 
ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. Als er 
bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee redenen, dan 
worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 2
woensdag 23 juni
13.30 - 16.30 uur
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Opgave 1 
 
Van Explosive nv is per 31 december 2008 het volgende gegeven: 
 
− het maatschappelijk aandelenkapitaal bedraagt € 3.000.000,- en is verdeeld 

in aandelen met een nominale waarde van € 5,- per stuk; 
− het geplaatste aandelenkapitaal bedraagt € 2.500.000,-; 
− de reserves bedragen € 750.000,-; 
− het vreemd vermogen bedraagt € 10.000.000,-; 
− over 2008 bedraagt de winst vóór aftrek van vennootschapsbelasting  

€ 1.300.000,-. 
 
In 2008 vonden geen emissies van aandelen plaats en zijn geen eigen aandelen 
ingekocht. 
 

2p 1 Bereken de intrinsieke waarde op 31 december 2008 van Explosive.  
 
Gegeven zijn de tarieven voor 2008 van de vennootschapsbelasting: 
 
Voor dat deel van de 
winst dat meer is dan 

maar minder dan of gelijk 
is aan 

is het tarief  
     (in % van de winst) 

€ 0 € 275.000 20,0 
€ 275.000,-  25,5 

 
2p 2 Bereken het bedrag aan vennootschapsbelasting dat Explosive over de winst 

van 2008 moet afdragen aan de Belastingdienst. 
 
Van de winst na aftrek van vennootschapsbelasting wordt € 383.625,- 
toegevoegd aan de algemene reserve. Het restant van de winst wordt 
beschikbaar gesteld als dividend.  
 

1p 3 Bereken het dividendbedrag dat Explosive bij de winstverdeling van 2008 
beschikbaar stelt. 
 
De heer B.E. Legger bezit 100 aandelen Explosive. De dividendbelasting 
bedraagt 15%. 
 

2p 4 Bereken het dividendbedrag over 2008 dat de heer B.E. Legger op zijn 
bankrekening ontvangt. 
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Opgave 2 
 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. 
 
SDSO is een voetbalvereniging met al jaren een stabiel ledenaantal van  
1.000.  
Voor de presentatie van de financiële gegevens op de komende Algemene 
Ledenvergadering heeft de penningmeester de balansen opgesteld zoals 
weergegeven in informatiebron 1. Met behulp van deze balansen kan het 
resultaat over het boekjaar 1 juli 2008 tot en met 30 juni 2009 berekend worden. 
 

1p 5 Bereken het resultaat over het boekjaar 2008-2009 en vermeld of dit positief of 
negatief is. 

2p 6 Leg met behulp van informatiebron 2 uit of de bestuursleden van SDSO in 
principe wel of niet hoofdelijk aansprakelijk zijn voor schulden van de 
vereniging. 
 
Enkele jaren geleden zijn de leden tijdens een Algemene Ledenvergadering 
akkoord gegaan met het voorstel van het bestuur om de oude vergaderruimte, 
alsmede de oude kleedkamers te slopen en te vervangen door nieuwbouw.  
Er wordt sindsdien met twee staten van baten en lasten gewerkt: één exclusief 
de nieuwbouw en één van de nieuwbouw zelf. Tevens is toen besloten dat bij 
een begroot negatief totaal resultaat van de vereniging een contributieverhoging 
kan plaatsvinden (mits goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering).  
 
In informatiebron 3 is de begroting van de baten en lasten (exclusief de 
nieuwbouw) voor het boekjaar 2009-2010 opgenomen. De penningmeester 
maakt voor de baten en lasten met betrekking tot de nieuwbouw een aparte 
begroting. Hierover gaan de vragen 7 tot en met 12. De gegevens van de 
nieuwbouw staan in informatiebron 4.  
 

1p 7 Bereken voor 2009-2010 het bedrag van de huurbaten van de nieuwbouw. 
2p 8 Bereken, mede met behulp van de balanspost Lening van de Gemeente uit 

informatiebron 1, hoeveel jaar de nieuwbouw per 1 juli 2009 al in gebruik is.  
1p 9 Bereken voor 2009-2010 de bijdrage van de hoofdsponsor. 
2p 10 Bereken voor 2009-2010 de totale interestlasten met betrekking tot de leningen 

die afgesloten zijn voor de nieuwbouw.  
 
De afschrijvingslasten over 2009-2010 zijn gelijk aan die in 2008-2009. 

4p 11 Bereken over 2008-2009 het bedrag van de afschrijving nieuwbouw. Gebruik 
hierbij gegevens uit de informatiebronnen 1, 3 en 4. Vul hiertoe de uitwerkbijlage 
in die bij deze vraag hoort. 

2p 12 Bereken over 2009-2010 het te verwachten saldo van de baten en lasten van de 
nieuwbouw. Vul hiertoe de uitwerkbijlage in die bij deze vraag hoort. 
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Op de Algemene Ledenvergadering wordt het begrote totale resultaat (dus 
inclusief nieuwbouw) voor het boekjaar 2009-2010 besproken. Namens het 
bestuur deelt de voorzitter mee dat er, gezien de begrote financiële situatie, een 
voorstel wordt gedaan om de contributie te verhogen. Hierdoor zal er voor het 
boekjaar 2009-2010 geen begroot negatief resultaat meer zijn. 
 
De contributieverhoging wordt uitgedrukt in een percentage van de totale 
contributie volgens de begroting 2009-2010. 

2p 13 Bereken deze noodzakelijke contributieverhoging in procenten.  
 
De voorzitter brengt het voorstel in stemming. Op de vergadering zijn  
800 leden aanwezig, waarvan er 750 leden een geldige stem uitbrengen. 
Daarvan zijn 370 leden tegen het voorstel. De overige waren voor het voorstel. 

3p 14 Leg met behulp van informatiebron 2 uit of het voorstel van het bestuur wel of 
niet aangenomen zal worden. 
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Opgave 3 
 
Handelsonderneming FREETIME verkoopt één type tuinstoel. De verkoopprijs 
van één tuinstoel is als volgt samengesteld: 
 
inkoopprijs    € 12,00 
brutowinstopslag  €   4,81 
verkoopprijs excl. btw € 16,81 
btw      €   3,19 
verkoopprijs incl. btw € 20,00 
 
Voor de vaststelling van de verkoopprijs wordt de brutowinstopslag uitgedrukt in 
een percentage van de verkoopprijs exclusief btw. 

1p 15 Bereken het brutowinstopslagpercentage zoals dat door FREETIME wordt 
gehanteerd. 
 
Verwachte gegevens voor 2009: 
− Zowel het aantal ingekochte tuinstoelen als de afzet is 50.000 stuks. 
− Inkoopkosten  €   26.000,- exclusief btw. 
− Overheadkosten € 162.000,- exclusief btw. 
 

2p 16 Bereken de verwachte nettowinst voor 2009. 
 
Gerealiseerde gegevens over 2009: 
− Er zijn 56.000 tuinstoelen ingekocht voor een prijs per stuk van € 11,- 

exclusief btw.  
− Er werden 56.000 stuks verkocht voor een prijs per stuk van  

€ 19,04 inclusief 19% btw. 
− Inkoopkosten   €   30.000,- exclusief btw. 
− Overheadkosten € 187.000,- exclusief btw. 
 

2p 17 Bereken de gerealiseerde nettowinst over 2009. 
2p 18 Noem aan de hand van de verstrekte gegevens de twee oorzaken waardoor de 

gerealiseerde nettowinst over 2009 hoger is dan de verwachte nettowinst voor 
2009. 
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Opgave 4 
 
KPN is een bedrijf dat in 2008 overtollige liquide middelen bezat. Zij gebruikte 
dit geld om een deel van haar eigen geplaatste aandelen terug te kopen via de 
effectenbeurs.  
Op de balans heeft de inkoop van eigen aandelen precies het tegenovergestelde 
effect als een plaatsing van nieuwe aandelen. 
 

1p 19 Welke ondernemingsvorm hebben de bedrijven waarvan de aandelen zijn 
genoteerd aan de effectenbeurs?  
 
Het inkopen van eigen aandelen door KPN kan een positief gevolg hebben voor 
de beurskoers van het aandeel KPN. Het inkopen van eigen aandelen heeft een 
negatief gevolg voor de solvabiliteit van KPN. 
 

2p 20 Leg uit waarom door het terugkopen van eigen aandelen de beurskoers van het 
aandeel kan stijgen. 

2p 21 Leg uit dat de solvabiliteit van KPN verslechtert door het terugkopen van eigen 
aandelen.  
 
Stel dat KPN bij haar winstuitkering vasthoudt aan een vast bedrag aan dividend 
per aandeel zoals in de voorgaande jaren. 
 

2p 22 Leg uit dat van het terugkopen van haar eigen aandelen een gunstig effect 
uitgaat op de toekomstige liquiditeitspositie van KPN. 
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Opgave 5 
 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 5 tot en met 8. 
 
Na zijn hbo-opleiding “Multimedia Design en Technology” werkt Peter van Moers 
parttime bij een internetmarketingbureau. Zijn netto uurloon bedraagt € 10,-. 
 
Peter overweegt het starten van een eigen bedrijf in de multimediabranche. 
Naast zijn parttimebaan zou hij dan gemiddeld 8 uren per week in zijn eigen 
bedrijf werken. Peter zal een eigen bedrijf beginnen als hij minstens een 
verwacht bedrag (na aftrek van de inkomstenbelasting) van € 15,- per gewerkt 
uur zal overhouden. 
 
Peter is van plan om zijn bedrijf onder de handelsnaam PVM-MULTIMEDIA te 
laten inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Via 
internet heeft hij in het Handelsregister gekeken of deze handelsnaam al wordt 
gebruikt. In informatiebron 6 staat het overzicht van de gevonden namen waarin 
de lettercombinatie PVM voorkomt. In informatiebron 5 zijn de eisen vermeld 
waaraan een handelsnaam dient te voldoen.   

2p 23 Voldoet de handelsnaam PVM-MULTIMEDIA aan de twee gestelde eisen? 
Betrek in de motivatie elk van de twee eisen.  
 
De overheid stimuleert het starten van (kleine) ondernemingen onder andere 
door middel van belastingvoordelen. In informatiebron 7 worden twee van deze 
ondernemersfaciliteiten genoemd: 
− de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek; 
− de kleine-ondernemersregeling omzetbelasting (btw). 
 

1p 24 Toon met behulp van de informatiebronnen 7 en 8 aan waarom Peter niet in 
aanmerking komt voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek in 2010. 
 
Peter gaat er vanuit dat hij wel in aanmerking komt voor de kleine- 
ondernemersregeling omzetbelasting (btw).  

5p 25 Bereken met behulp van de informatiebronnen 7 en 8 het bedrag van de 
vermindering voor 2010. Vul hiertoe de bij deze vraag behorende uitwerkbijlage 
in. 

3p 26 Stel met behulp van informatiebron 8 de verwachte resultatenrekening voor 
2010 op. Vul hiertoe de bij deze vraag behorende uitwerkbijlage in. 
 
Volgens informatiebron 7 moet bij het berekenen van de inkomstenbelasting het 
bij vraag 25 berekende bedrag als ‘voordeel’ bij de winst worden opgeteld.  
Peter verwacht dat hij gemiddeld 38% inkomstenbelasting moet betalen over het 
totaal bedrag van de vermindering en het winstsaldo over 2010. 

2p 27 Bereken het verwachte bedrag, na aftrek van de inkomstenbelasting, dat Peter 
overhoudt in 2010. Vul hiertoe de bij deze vraag behorende uitwerkbijlage in. 
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Peter is van plan om in 2010 in totaal 49 weken te werken. 
2p 28 Leg met behulp van een berekening uit of Peter zijn eigen bedrijf wel of niet zal 

starten.  
 
 

Opgave 6 
 
In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. 
 
Hieronder staan de balansen van de groothandel in bouwmaterialen Home Total 
(getallen × € 1.000,-).  
 
Debet 31 december 2009         31 december 2008
Gebouwen 3.200 3.000  
Afschrijving gebouwen 1.350 1.200  
 1.850  1.800
Transportmiddelen 1.750 1.500 
Afschrijving transportmiddelen    750 600 
  1.000     900
Voorraden  1.480   1.400
Debiteuren 320  300
Overige vorderingen    220  230
Liquide middelen 80       95
 4.950  4.725

 
                                 
Credit 31 december 2009      31 december 2008
Maatschappelijk aandelenkapitaal 3.500 3.500  
Aandelen in portefeuille 1.000 1.000  
 2.500  2.500
Reserves 700     700
6,0% Onderhandse lening 450  525
Rekening-courantkrediet 60  480
Crediteuren 400  300
Overige schulden 40  220
Winst 2009 800           
 4.950  4.725

 
De balanspost Reserves kan onder andere ontstaan zijn doordat de in het 
verleden behaalde winsten niet volledig zijn uitgekeerd. 
 

2p 29 Noem nog twee andere oorzaken waardoor de balanspost Reserves zou kunnen 
toenemen. 
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De winst werd gelijkmatig verdeeld over het jaar opgebouwd. 
2p 30 Bereken over 2009 de rentabiliteit van het gemiddeld eigen vermogen  

(zie formuleblad). 
 
Jaarlijks vinden op 1 mei de aflossing en interestbetaling van de 6,0% 
Onderhandse lening plaats. De overige veranderingen van het vreemd 
vermogen vinden halverwege 2009 plaats. 
 

2p 31 Bereken de interestkosten van de 6,0% Onderhandse lening over 2009.  
 
De overige kosten van het vreemd vermogen waren € 40.000,- over 2009. 
 

3p 32 Bereken over 2009 de rentabiliteit over het gemiddeld totaal vermogen (zie 
formuleblad). 
 
 

einde  HA-0251-a-10-2-o* 

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Formuleblad 
 

 30  
Rentabiliteit van het gemiddeld eigen vermogen: 
 

winst
gemiddeld eigen vermogen

 × 100%  

 
 32  

Rentabiliteit van het gemiddeld totaal vermogen: 
 
winst + kosten vreemd vermogen

gemiddeld totaal vermogen
 × 100%  
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Informatiebron 1 
 
Balansen van voetbalvereniging SDSO (getallen in euro’s) 
 
debet 30 juni 2009 30 juni 2008 
Vaste activa   
Gebouwen inclusief inventaris 1.242.969 1.292.007 
Overige vaste activa    141.287    153.593 
Vlottende activa    
Voorraden        3.000        3.000 
Vorderingen      54.918      95.026 
Overlopende activa      23.690      20.626 
Liquide middelen      17.432      21.383 
 1.483.296 1.585.635 

 
 
 
credit 30 juni 2009 30 juni 2008 
Eigen vermogen   
Kapitaal 1)    76.424     76.641 
Voorzieningen   
Groot onderhoud     42.856     41.706 
Schulden   
Lening van de Gemeente   875.000   900.000 
Andere leningen   417.950   447.150 
Te betalen belastingen en 
premies sociale verzekering 

      7.312     82.897 

Overlopende passiva     63.754     37.241 
 1.483.296 1.585.635 

 
noot 1 Alle wijzigingen in het Kapitaal lopen via het saldo van de Staat van baten en lasten.
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Informatiebron 2 
 
Uit de Statuten van SDSO 
 
NAAM EN ZETEL 
Artikel 1.1 

De vereniging is genaamd SAMENSPEL DOET SMALLINGERLAND 
OVERWINNEN en is opgericht op 1 juni 1948. Zij heeft haar zetel in de 
gemeente Smallingerland. 

Artikel 1.2 
De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid. 

Artikel 1.3 
De vereniging is ingeschreven in het verenigingsregister dat gehouden wordt 
bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden. 

Artikel 1.4 
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. 

 
LEDEN 
Artikel 4.1 

Leden zijn natuurlijke personen, die als zodanig door het bestuur zijn 
toegelaten. Minderjarigen hebben bij de aanvraag van het lidmaatschap de 
schriftelijke toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger nodig. 

Artikel 4.2 
Op voorstel van het bestuur kan de Algemene Ledenvergadering een lid 
wegens zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging tot erelid benoemen. 

 
CONTRIBUTIEVERHOGING 
Artikel 19.1 

Voor besluiten tijdens een Algemene Ledenvergadering hieromtrent dient 
minimaal twee derde deel van de leden aanwezig te zijn. Bij een stemming 
dient minimaal de helft van de geldig uitgebrachte stemmen het door het 
bestuur gedane voorstel tot contributieverhoging te ondersteunen. 
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Informatiebron 3 
 
Begroting van de staat van baten en lasten exclusief nieuwbouw (in euro´s) 
voor het boekjaar 2009 – 2010 
 
Baten   
Contributies (exclusief mogelijke verhoging) 174.720 
Entreegelden   30.000 
Sponsoring   66.560 
Diverse opbrengsten           639 
Exploitatie clubhuis   42.387 
Totale baten  314.306
  
Lasten  
Seniorenafdeling     2.356 
Juniorenafdeling     6.845 
Zaalafdeling     1.514 
Toernooiafdeling        967 
Diversen        990 
Sportcomplex en materialen   31.214 
Personeelslasten   86.217 
Algemene lasten 170.273 
Afschrijvingen op vaste activa   12.348 
Toevoeging aan de voorziening Fondsen     1.150 
Totale lasten  313.874
  
Saldo van baten en lasten (exclusief 
nieuwbouw) 

  432
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Informatiebron 4 
 
Gegevens betreffende de administratie van de nieuwbouw 
 
Huurbaten 
Een deel van de vergaderruimte van de nieuwbouw is verhuurd. De huurder 
huurde ook reeds een vergaderruimte in de gesloopte gebouwen. De 
huurvoorwaarden blijven identiek. Bij het afsluiten van het huurcontract op  
1 juli 2000 bedroeg de huurprijs € 13.500,- per jaar. Jaarlijks wordt de huur  
per 1 juli, met ingang van 1 juli 2001, met 3% verhoogd. 
 
Interestlasten op de leningen 
Van de op de balansen in informatiebron 1 genoemde leningen hebben 
onderstaande leningen alleen betrekking op de nieuwbouw. 
− Lening van de Gemeente.  

Deze is op het moment dat de nieuwbouw destijds in gebruik is genomen 
onder gunstige voorwaarden afgesloten. Dit betreft een lening die  
oorspronkelijk € 1.000.000,- was. De interest is voor een bepaalde periode 
vastgesteld en wordt achteraf betaald. De aflossing vindt jaarlijks plaats op 
30 juni met gelijke bedragen. Voor het boekjaar 1 juli 2009 tot en met  
30 juni 2010 bedraagt de interest op jaarbasis 3%. Voorheen was dit op 
jaarbasis 1%. 

− Ledenlening.  
Deze is vermeld onder de post ‘andere leningen’. Dit betreft een bedrag van 
€ 15.000,- dat de leden aan de vereniging hebben geleend met een looptijd 
van 20 jaar. Er zullen tussentijds geen aflossingen plaatsvinden.  
Tot 1 januari 2010 is de interest 0%. Daarna zal er door SDSO aan het einde 
van elk boekjaar jaarlijks 4% interest aan de leden betaald worden.  

 
Bijdrage hoofdsponsor 
Omdat de nieuwbouw de naam van de hoofdsponsor heeft gekregen, zal deze 
jaarlijks een financiële bijdrage leveren als tegemoetkoming in de lasten van de 
nieuwbouw. Jaarlijks wordt deze bijdrage met € 5.000,- verminderd. De eerste 
bijdrage bedroeg € 60.000,- en werd in de maand december na het in gebruik 
nemen van de nieuwbouw ontvangen. 
 
Afschrijving 
− Alle vaste activa van SDSO worden jaarlijks met gelijkblijvende bedragen 

afgeschreven. 
− In januari 2009 is een deel van de inventaris van de nieuwbouw verkocht 

voor de boekwaarde van € 4.458,-. 
− Andere verkopen of investeringen in vaste activa hebben in het boekjaar  

1 juli 2008 tot en met 30 juni 2009 niet plaatsgevonden. 
 
Diverse lasten 
Deze bedragen € 7.400,- per jaar. 
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Informatiebron 5 
 
Handelsnaam 
Een handelsnaam is de naam waaronder een onderneming wordt gedreven.  
Een bedrijf kan meerdere handelsnamen gebruiken. Bescherming van de 
handelsnaam is belangrijk. Als u een handelsnaam voert, wilt u voorkomen dat 
een ander met eenzelfde soort bedrijf dezelfde naam gebruikt. Het opbouwen 
van naamsbekendheid kost immers tijd en geld. Daarnaast wilt u verwarring met 
andere bedrijven voorkomen. Ondernemers zijn vrij om een handelsnaam te 
kiezen, als deze maar: 
− onderscheidend genoeg is. 

Er kunnen losse letters en afkortingen in een handelsnaam staan, die niet 
per se iets hoeven te betekenen. Een naam die alleen bestaat uit losse 
letters of cijfers bezit (meestal) onvoldoende onderscheidend vermogen en 
is dus onbruikbaar als handelsnaam. 

− niet misleidend is. 
U kunt geen handelsnaam gebruiken die een onjuiste indruk geeft van de 
werkzaamheden van het bedrijf. 

 
Informatiebron 6 

 
Lijst uit Handelsregister van bedrijven waarin de afkorting PVM voorkomt 

 
PVM organisatie & advies B.V. i.o. 
Nootdorpse Landingslaan 354, 2496 TC ’s-Gravenhage 
  
P.V.M. Vroom Beheer 
Lausbergstraat 49, 2628 LA Delft 
 
P.V.M. Van Berkel Beheer B.V. 
Schaverijstraat 30, 3534 AS Utrecht 
 
Peters Vastgoed Maatschappij (P.V.M.) B.V.  
Schaapsdrift 45, 6824 GP Arnhem  
 
PVM Tab Tech B.V. 
Nusterweg 121, 6136 KT Sittard 
 
PVM Rotterdam B.V.  
Van Nelleweg 1, 3044 BC Rotterdam  
 
P.V.M. Pahlplatz B.V. 
Breevoortplantsoen 2, 2625 KE Delft  
 
PvM Consultancy 
Oranjelaan 68, 2281 GH Rijswijk ZH
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Informatiebron 7 
 
Ondernemersfaciliteiten belastingdienst 2010 
 
Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 
Om met uw onderneming te kunnen starten, zult u vaak investeringen moeten 
doen. 
Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de investeringsaftrek zijn: 
− minimale investering bedraagt € 2.100,- én 
− investeringsbedrag per bedrijfsmiddel is minimaal € 450,- 
 
Kleine-ondernemersregeling omzetbelasting (btw) 
In uw administratie komen met betrekking tot de omzetbelasting onderstaande 
posten voor. 
− Af te dragen omzetbelasting.  

U moet de bij uw verkopen ontvangen omzetbelasting afdragen aan de 
belastingdienst. 

− Te vorderen omzetbelasting.  
U kunt de bij uw inkopen betaalde omzetbelasting terugvorderen van de 
belastingdienst. 

− Te verrekenen omzetbelasting. 
Dit is het saldo van de posten Af te dragen omzetbelasting en Te vorderen 
omzetbelasting. 

 
Als het bedrag van de post Te verrekenen omzetbelasting binnen bepaalde 
grenzen blijft, komt u in aanmerking voor een vermindering. Voorwaarde voor 
deze regeling is dat het bedrag van de post Te verrekenen omzetbelasting 
minder is dan of gelijk aan € 1.883,-. 
Het bedrag van de vermindering hangt af van het bedrag van de post  
Te verrekenen omzetbelasting en is met onderstaande tabel vast te stellen. 
 
Tabel voor vaststelling van het bedrag van de vermindering 
bedrag van de post Te verrekenen 
omzetbelasting: 

bedrag van de vermindering is dan: 

is meer dan € 1.883,-  
 

nihil 

is gelijk of minder aan € 1.883,- maar 
meer dan € 1.345, 

2,5 × (€ 1.883 - saldo van de Te 
verrekenen omzetbelasting) 

is € 1.345,- of minder gelijk aan het saldo van de Te 
verrekenen omzetbelasting 
(U hoeft dan niets te betalen) 

Let op!  
Wanneer u uw aangifte inkomstenbelasting invult, moet u uw voordeel als gevolg van de 
vermindering bij uw resultaat optellen. Het bedrag van de vermindering kan niet meer 
zijn dan het bedrag van de Te verrekenen omzetbelasting. 
  
bron: Belastingdienst (aangepast)
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Informatiebron 8 
 
Financiële gegevens PVM-MULTIMEDEA 
 
Verwachte openingsbalans PVM-MULTIMEDIA per 2 januari 2010 
(getallen in euro’s) 
debet   credit 
Laptop    200,00 Eigen vermogen 1.954,00 
Software    600,00   
Printer en router    300,00   
Audioapparatuur    450,00   
Meubilair      50,00   
Te vorderen 
omzetbelasting 

    
   304,00 

  

Liquide middelen      50,00                
                                
 1.954,00  1.954,00 

 
Opmerking: 
Alle investeringen zijn gedaan op 1 januari 2010. 
 
Verwachte gegevens voor het jaar 2010 
− Omzetbelasting 19%. 
− Omzet € 10.000,- (exclusief omzetbelasting). 
− Diverse kosten € 200,- (exclusief € 38,- omzetbelasting). 
− Op 1 juli 2010 wordt er een nieuwe laptop aangeschaft voor € 714,- 

(inclusief omzetbelasting).  
− De nieuwe laptop wordt afgeschreven met gelijke bedragen in 3 jaar.  

De restwaarde is nihil. 
− Over delen van een jaar wordt in evenredigheid afgeschreven. 
 

einde  HA-0251-a-10-2-b* 
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management & organisatie HAVO 2010-2 
management & organisatie HAVO tevens oud programma  

 
uitwerkbijlage 

 
 
 

 11  
Afschrijving nieuwbouw van het boekjaar 2008-2009 (alle getallen in euro's) 
 
Vaste activa per 30-06-2008 …………. 
Vaste activa per 30-06-2009 …………. 
Saldo …………. 
Verkopen vaste activa …………. 
Investeringen vaste activa …………. 
Totaal afschrijvingen …………. 
Afschrijving exclusief nieuwbouw …………. 
Afschrijving nieuwbouw …………. 

 
 12  

Verwacht saldo van de baten en lasten van de nieuwbouw voor het 
boekjaar 2009-2010 (alle getallen in euro's) 
 
Baten Lasten 
Huur ……………… Interestlasten ……………… 
Bijdrage hoofdsponsor ……………… Afschrijving ……………… 
……………… ……………… Diverse lasten ……………… 
……………… ……………… ……………… ……………… 
 ………………  ……………… 

 
 25  

(alle getallen in euro’s) 
Af te dragen omzetbelasting  …………………. 
Te vorderen omzetbelasting  …………………. 
Te verrekenen omzetbelasting  …………………. 
  
Bedrag van de vermindering  …………………. 

 
Berekening af te dragen omzetbelasting: 
............................................................................................................................ 
 
Berekening te vorderen omzetbelasting: 
............................................................................................................................ 
 
Berekening bedrag van de vermindering: 
............................................................................................................................ 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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 26 Verwachte resultatenrekening voor 2010 (alle getallen in euro’s) 
 

Kosten  Opbrengsten 
Afschrijvingen 
meubilair en 
audioapparatuur 

    
 

  75,00 

Omzet  
…………… 

Afschrijving oude 
laptop, printer en 
router 

  
 

 150,00 

 
 

 
 

Afschrijving 
nieuwe laptop 

 
..……… 

 
 

 
 

Diverse kosten   200,00   
………………  ……….. …………….. …….…… 
  …………    ………… 
 
Berekening afschrijving nieuwe laptop: 
 
............................................................................................................................ 
 
 

 27  
(alle getallen in euro’s) 
 
Bedrag van de vermindering 

 
…………….. 

 
Winstsaldo 2010 

 
…………..… 

Bedrag waarover inkomstenbelasting 
moet worden betaald 

 
…………..… 

 
Te betalen inkomstenbelasting 

 
…………..… 

Overgehouden na aftrek van 
inkomstenbelasting in 2010 

 
…………….. 

 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

HA-0251-a-10-2-u* 
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923-0251-a-HA-1-o 

Examen HAVO 

2009 
 
 
 

 management & organisatie 
tevens oud programma management & organisatie 

 
 
 
 
 
 

 
 
Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 32 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 62 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening gevraagd wordt, worden aan het 
antwoord meestal geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg of berekening 
ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. Als er 
bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee redenen, dan 
worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld.

tijdvak 1
woensdag 27 mei
13.30 - 16.30 uur
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Opgave 1 
 
In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. 
 
Nika Osram handelt in het product Rokus. De voorraad Rokus wordt in 2009 
geadministreerd tegen een vaste verrekenprijs van € 4,- per eenheid.  
De opslag voor overheadkosten is € 1,- per eenheid. De verkoopprijs van een 
eenheid Rokus wordt berekend door de kostprijs te verhogen met een 
winstopslag. 
De voorraad Rokus bestaat op 1 januari 2009 uit 875 eenheden.  
Op 1 februari 2009 was deze voorraad 175 eenheden minder. In de maand 
januari 2009 zijn er 625 eenheden ingekocht. 

2p 1 Bereken het aantal verkochte eenheden Rokus in de maand januari 2009. 
 
Nika heeft voor januari 2009 het resultaat op overheadkosten, het resultaat op 
inkopen (inclusief inkoopkosten) en het verkoopresultaat in het onderstaande 
overzicht weergegeven: 
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3p 2 Bereken de verkoopprijs van het product Rokus in januari 2009. 
2p 3 Bereken de werkelijk betaalde inkoopprijs inclusief inkoopkosten van een 

eenheid Rokus in januari 2009. 
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Opgave 2 
 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. 
 
Kapsalon “Vink en Janssen” (V&J) is gevestigd in een pand gelegen in een 
buitenwijk van Nijmegen. In het najaar van 2008 komt er in het centrum van de 
stad een fraai pand beschikbaar. Kapsalon V&J overweegt een verhuizing in 
2009 naar dit pand. 
 

2p 4 Welke rechtsvorm heeft de kapsalon V&J? Motiveer het antwoord met behulp 
van informatiebron 1.  
 
V&J is aangesloten bij de Algemene Nederlandse Kappersorganisatie (ANKO). 
De ANKO is een vereniging voor de Nederlandse kappers.  

1p 5 Welk verschil bestaat er tussen de doelstelling van V&J en die van de ANKO, 
gelet op de rechtsvorm van beide organisaties? 
 
In verband met de mogelijke verhuizing heeft V&J advies gevraagd bij de ANKO. 
Deze heeft V&J gewezen op het rapport “Structuuronderzoek Kappersbranche”. 
In informatiebron 2 zijn enkele passages uit dit rapport opgenomen. 
In dit rapport is bij het onderwerp “Vraagontwikkeling” sprake van een 
afnemende klanttrouwheid. Dit kan zowel een bedreiging zijn als een kans 
bieden voor V&J als ze gaat verhuizen. 

2p 6 Geef een verklaring waarom de afnemende klanttrouwheid zowel een bedreiging 
kan zijn als een kans kan bieden voor V&J bij verhuizing.  
 
V&J houdt in het geval van verhuizing rekening met een aanlooptijd van een half 
jaar, waarin de klantenkring opgebouwd wordt. Daarom stelt V&J als 
voorwaarde om te verhuizen dat in de zevende maand ná de verhuizing de 
maandwinst hoger moet zijn dan de gemiddelde maandwinst van vóór de 
verhuizing. 
 
V&J heeft gegevens verzameld ten behoeve van de bepaling van de 
opbrengsten en kosten ten gevolge van een eventuele verhuizing. 
 
Opbrengstgegevens ten behoeve van de resultatenberekening 
 
Informatiebron 3 laat een door V&J uitgevoerd klantenonderzoek zien. Daarin 
wordt onder andere het bestaande klantenbestand getoond vóór de verhuizing. 

2p 7 Toon met behulp van informatiebron 3 aan dat de gemiddelde maandopbrengst 
vóór de verhuizing € 3.906,45 bedraagt. 
 
V&J verwacht dat in de eerste maand ná de verhuizing de opbrengst van de 
huidige klanten met 15% daalt ten opzichte van de gemiddelde maandopbrengst 
vóór de verhuizing. Verder gaat V&J ervan uit dat in de eerste maand ná de 
verhuizing er 20 nieuwe klanten zullen bijkomen die in deze maand een 
gemiddeld bedrag besteden van € 21,20 (inclusief 6% btw). 
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2p 8 Bereken de verwachte opbrengst in de eerste maand ná de verhuizing. 
 
Vanaf de tweede tot en met de zevende maand ná de verhuizing verwacht V&J 
dat de maandopbrengst telkens met 3% zal toenemen ten opzichte van de 
voorafgaande maand. Deze groei ontstaat doordat de toename van nieuwe 
klanten de afname van de huidige klanten zal overtreffen. 

1p 9 Bereken de verwachte maandopbrengst in de zevende maand ná de verhuizing. 
 
Kostengegevens ten behoeve van de resultatenberekening 
 
In informatiebron 4 is het investerings- en financieringsplan opgenomen voor het 
nieuwe pand in het centrum. V&J zal ter gedeeltelijke financiering een lening 
van € 15.000,- afsluiten indien er verhuisd wordt. 

3p 10 Bereken, indien V&J afschrijft op basis van een vast percentage van de 
aanschafwaarde, de maandelijkse afschrijving op de totale investering. 

1p 11 Bereken het maandelijkse interestpercentage van de lening. 
2p 12 Bereken van de lening de verwachte kosten voor de zevende maand ná de 

verhuizing. 
 

3p 13 Zal V&J verhuizen? Vul de uitwerkbijlage behorende bij deze vraag in. 
 
 

Opgave 3 
 
Mevrouw Pietersen heeft recht op een verzekeringsuitkering van € 4.000,- te 
ontvangen op 1 januari 2025. Zij wil deze uitkering echter ontvangen op  
1 januari 2020. De verstrekker van de uitkering gaat hiermee akkoord en brengt 
haar 5% samengestelde interest per jaar in rekening. 
 

1p 14 Bereken welk bedrag mevrouw Pietersen op 1 januari 2020 zal ontvangen 
(zie formuleblad). 
 
Naast de verzekeringsuitkering van € 4.000,-, wil mevrouw Pietersen op  
1 januari 2020 kunnen beschikken over een spaarsaldo van € 10.000,-. Hiertoe 
opent zij een spaarrekening. Zij zal op 1 januari 2010 en op 1 januari 2015 een 
gelijk bedrag op deze spaarrekening storten. 
Op deze spaarrekening wordt jaarlijks 4,5% samengestelde interest vergoed.  
De interest zal op 31 december van elk jaar op deze spaarrekening worden 
bijgeschreven. 
 

2p 15 Bereken welk bedrag op 1 januari 2010 en op 1 januari 2015 door  
mevrouw Jansen op deze spaarrekening gestort zal moeten worden 
(zie formuleblad). 
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Opgave 4 
 
Loes Markering is penningmeester van de rijvereniging “Jolly Jumper”. Aan de 
boekhouding van de vereniging ontleent ze de volgende gegevens (bedragen in 
euro’s). 
 

Balans per 1 januari 2008 
debet    credit 
Te vorderen 
contributie 

  1.800 Eigen vermogen 15.700 

Bank 17.500 
 

            

Nog te betalen 
bijdrage aan 
LPRV* over 2007 

 
  3.600 
            

 19.300  19.300 
 

Staat van baten en lasten over 2008 
baten   lasten 
Totale baten 21.250 Totale lasten 21.760 
Saldo      510           
 21.760  21.760 

 
Overzicht van inkomsten en uitgaven over 2008 

ontvangsten        uitgaven 
Totale 
ontvangsten 

 
24.600 

Totale  
uitgaven 

 
23.750 

              Saldo      850 
 24.600  24.600 

 
*  LPRV staat voor Landelijke Pony Rij Vereniging  
Daarnaast zijn er enkele andere gegevens: 
− De contributie van Jolly Jumper voor 2008 bedraagt € 75,- per lid per jaar. 
− De contributie van Jolly Jumper voor 2009 bedraagt € 85,- per lid per jaar. 
− De totale baten bestaan voor 30% uit contributies. 
 

1p 16 Heeft Jolly Jumper het jaar 2008 met een positief of met een negatief resultaat 
afgesloten? Motiveer het antwoord. 

2p 17 Bereken het aantal leden van Jolly Jumper in 2008. 
 
Aanvullende gegevens van Jolly Jumper zijn: 
− In 2008 is alle achterstallige contributie over eerdere jaren ontvangen. 
− Per 31 december 2008 hebben 4 leden hun contributie over 2008 nog niet 

betaald. 
− Per 31 december 2008 hebben 8 leden hun contributie over 2009 reeds 

betaald. 
− Alle ontvangsten en uitgaven gaan via de bank. 

4p 18 Stel met behulp van de verstrekte gegevens de balans van Jolly Jumper per  
31 december 2008 samen. Vul de uitwerkbijlage bij deze vraag in. 
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Opgave 5 
 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 5 tot en met 7. 
 
In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. 
 
Flexia bv is een handelsonderneming in meubels die enkele verkoopvestigingen 
verspreid over het gehele land heeft. 
Flexia is gespecialiseerd in flexibele kastsystemen, waarvan het product 
Flexikast - een eenvoudige boekenkast met verstelbare schappen - grote 
populariteit geniet en de belangrijkste bijdrage aan het resultaat van de 
onderneming levert. 
 
Flexia hanteert voor de bepaling van de verkoopprijzen een nettowinstopslag 
van 15% op de kostprijs. De verkoopprijs van de Flexikast is € 92,00. 

1p 19 Bereken de kostprijs van de Flexikast. 
 
Tot 1 januari 2008 maken de inkoopprijzen 40% van de kostprijs uit. Sinds het 
begin van het jaar 2008 zijn deze inkoopprijzen met 30% gestegen zonder dat 
Flexia de verkoopprijzen van haar Flexikasten heeft aangepast. Hierdoor is de 
nettowinstmarge, als percentage van de verkoopprijs op de Flexikast, fors 
gedaald. Andere kosten per product bleven onveranderd. 

2p 20 Bereken voor de Flexikast de nettowinstmarge in procenten van de verkoopprijs  
na de stijging van de inkoopprijzen. 

2p 21 Noem twee ontwikkelingen uit informatiebron 5 die er toe geleid hebben dat 
Flexia de verkoopprijs van de Flexikast in 2008 niet heeft kunnen verhogen. 
 

3p 22 Welke balansposten aan de activakant (informatiebron 6) hebben duidelijk de 
invloed ondervonden van de genoemde ontwikkelingen van vraag 21? Motiveer 
het antwoord. 
 
Flexia heeft in de laatste maanden van 2008 geen betalingen kunnen verrichten 
en doet daarom een verzoek aan de bank om het rekening-courantkrediet te 
verhogen. De bank zal hierbij een aantal aspecten in ogenschouw nemen: 
− de ontwikkeling van de liquiditeit in 2008 
− de ontwikkeling van de solvabiliteit in 2008 
− rol van andere belanghebbenden. 
 

2p 23 Is de liquiditeit, op basis van de quick ratio in 2008 verbeterd of verslechterd? 
Motiveer het antwoord zonder berekening. Gebruik het formuleblad en 
informatiebron 6. 
 

2p 24 Leg uit waarom banken bij de beoordeling van een kredietaanvraag naar de 
ontwikkeling van de solvabiliteit van een onderneming kijken. 
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Op 31 december 2007 bedroeg de solvabiliteit (zie formuleblad) van Flexia 1,10. 
2p 25 Is de solvabiliteit van Flexia in 2008 verbeterd of verslechterd?  

Bereken hiertoe de solvabiliteit op 31 december 2008. 
 
In informatiebron 7 staat informatie over de wijze van beoordeling door de bank 
van de kredietaanvraag van Flexia. 

2p 26 Welke beoordeling zal de bank geven ten aanzien van de kredietaanvraag van 
Flexia? Motiveer het antwoord met behulp van informatiebron 7. 
 

2p 27 Noem naast de bank nog twee andere groepen belanghebbenden van Flexia en 
leg uit hoe zij een bijdrage kunnen leveren ter voorkoming van een faillissement 
van Flexia. 
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Opgave 6 
 
NEWBRAINS nv is een onderneming die zich bezighoudt met innovatie. 
Gegeven is: 
 

Balans van NEWBRAINS nv per 31-12-2008 (in euro’s) 
debet                   credit 
Vaste activa  Eigen Vermogen  
Immateriële 
vaste activa  

2.393.000 Aandelenkapitaal 6.150.000

Materiële vaste 
activa 

86.000 Agioreserve 1.550.000

Leningen u.g. 657.000 Algemene reserve 3.500.000
Deelnemingen 6.860.000 Herwaarderingsreserve  335.000
Vlottende activa Lang Vreemd 

Vermogen 
Effecten 429.000 Voorzieningen 1.000.000
Vorderingen 249.000  
Liquide middelen 3.749.000 Kort Vreemd 

Vermogen 
                  Kortlopende schulden 1.888.000
 14.423.000  14.423.000

 
NEWBRAINS heeft van een andere onderneming, Inventive nv, aandelen 
gekocht met als doel zeggenschap in deze onderneming te verkrijgen.  

1p 28 Onder welke balanspost zijn deze aandelen opgenomen op de balans van 
NEWBRAINS? 
 
De post ‘Materiële vaste activa’ komt op de balans van NEWBRAINS op  
31 december 2007 voor met een waarde van € 108.000,-. In 2008 is er niet in 
materiële vaste activa geïnvesteerd en zijn er materiële vaste activa met een 
boekwaarde van € 5.000,-, verkocht voor € 7.500,-. Er zijn geen 
herwaarderingen van de materiële vaste activa geweest. 

2p 29 Bereken met welk bedrag de post ‘Afschrijvingskosten materiële vaste activa’ 
voorkomt op de resultatenrekening over 2008. 

1p 30 Geef een voorbeeld van een immaterieel vast actief. 
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Opgave 7 
 
Van onderneming Obligaan nv is de onderstaande balans gegeven. 
 

Balans van Obligaan nv per 1-12-2009 (in miljoenen euro’s) 
debet            credit 
Vaste activa  812 Aandelenvermogen  320 
Vlottende activa  307 Reserves  150 
Liquide middelen  1 5,2% 

Obligatielening 
 250 

            Overige passiva     400 
  1.120   1.120 

 
Overige gegevens: 
− De nominale waarde van een aandeel bedraagt € 5,-. 
− De nominale waarde van een obligatie bedraagt € 1.000,-. 
− In de prospectus van de obligatielening is opgenomen dat er vervroegd mag 

worden afgelost op de obligatielening. 
− De beurskoers van het aandeel Obligaan bedraagt op 28 november 2009   

€ 20,10. 
 
Obligaan zal in december 2009 zeven miljoen nieuwe aandelen plaatsen tegen 
een koers die € 2,- onder de beurskoers van 28 november 2009 ligt. De gehele 
opbrengst van deze plaatsing zal worden gebruikt om een deel van de 
obligatielening vervroegd af te lossen op 31 december 2009. 
 

2p 31 Leg uit waarom Obligaan de uitgiftekoers van de aandelenemissie onder de 
beurskoers vaststelt. 
 
Het vervroegd aflossen op de obligatielening levert een besparing op de 
interestkosten van de obligatielening op. 
 

2p 32 Bereken het bedrag waarmee over 2010 de interestkosten op de obligatielening 
verlaagd worden als gevolg van de vervroegde aflossing. 
 

einde  923-0251-a-HA-1-o* 
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Formuleblad 
 
formules bij vraag 14, 15, 23 en 25 
 

14 + 15 
Gebruikte symbolen: 
E = eindwaarde 
C = contante waarde 
K = kapitaal 
p = rentepercentage 
n = aantal perioden/ aantal termijnen 
i = interest 
 
Formules 

i =  
100
p

 

 
En = K × (1 + i ) n  
 
Cn = K × (1 + i ) -n  
 

 23 quick ratio = vlottende activa exclusief voorraden
vreemd vermogen op korte termijn

 

 

 25 solvabiliteit = eigen vermogen
vreemd vermogen
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Informatiebron 1 
 
Balansen van V&J per 31 december 2007 en 2008 
 
debet balansen V&J ( in euro’s)       credit 
 31-12-2008 31-12-2007  31-12-2008 31-12-2007 
Vaste 
activa 

  Eigen 
vermogen 

  

Inventaris 1.149 1.995 Vermogen Vink 3.144 1.249
  Vermogen 

Janssen 
 

1.361 
 

300
Vlottende 
activa 

 Kortlopende 
schulden  

 

Voorraden 2.500 900 Crediteuren 3.280 2.108
Debiteuren 1.676 591 Af te dragen 

omzetbelasting 
650 600

Liquide 
middelen 

 
8.324 6.454

Overige 
schulden 

 
5.214  5.683

 13.649 9.940  13.649 9.940
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Informatiebron 2  
 
Trends en perspectief uit het “Structuuronderzoek Kappersbranche” 
 
Vraagontwikkeling 
 
Daling bestedingsruimte van de consument 
Binnen de toch al krapper wordende bestedingsruimte van de consument krijgt 
de kapper steeds meer concurrentie van andere bestedingen, zoals die aan 
reizen, zonnebanken en bestedingen aan artikelen voor in en rond het huis. 
 
Klantenbinding 
De klantentrouw daalt. Spaarkaarten kunnen een middel zijn om de 
klantenbinding te bevorderen. 
 
De consument stelt steeds hogere eisen aan de dienstverlening en de omgeving  
De benadering die een consument wenst, wisselt van persoon tot persoon.  
De klant stelt hogere eisen aan de kwaliteit van de voorzieningen. Meer nog dan 
bij winkels het geval is, geldt dat voor kapsalons. De klanten verblijven daar 
langer en een haarbehandeling is ‘intiem’, omdat er sprake is van lichamelijk 
contact. De sfeer in de salon wordt door meer bepaald dan alleen het meubilair, 
de temperatuur, ventilatie etcetera. Ook het personeel is een belangrijke 
sfeerbepalende factor.  
 
Aanbodontwikkeling 
 
Verdergaande groei van het aantal zelfstandige kappers 
Ook in de komende jaren zal het aantal zelfstandige kappers blijven groeien. 
Om als kapper te starten, is weinig kapitaal nodig. Een drempel is er nauwelijks. 
De groei wordt versterkt door het verdwijnen van de middelgrote bedrijven, 
waarbij het personeel dat niet bij een ander aan het werk kan, voor zichzelf zal 
gaan beginnen. 
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Informatiebron 3  
 
Gegevens uit het klantenonderzoek van V&J 
 
 aantal klanten 

vóór 
verhuizing 

gemiddeld 
tarief* per 
bezoek 

aantal 
bezoeken per 
klant per jaar 

mannen 36 € 17,50 7 
kinderen 
jonger dan 5 
jaar 

 
30 

 
€   5,00 

 
7 

kinderen 
tussen de 5 
en 12 jaar 

 
25 

 
€ 10,00 

 
7 

vrouwen 
uitgebreide 
behandeling 

 
60 

 
€ 62,00 

 
9 

vrouwen 
eenvoudige 
behandeling 

 
40 

 
€ 25,00 

 
9 

 
* bedragen inclusief 6% BTW 
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Informatiebron 4 
 
Investerings- en financieringsplan 
 
De verhuizing leidt tot kostenstijgingen. De maandelijkse huur van het nieuwe 
pand ligt namelijk € 231,- (exclusief btw) hoger dan het huurbedrag van het 
huidige pand. Ook brengen de noodzakelijke investeringen in het nieuwe pand 
en de bijbehorende financiering extra kosten met zich mee.  
 
Investeringsplan 
 aanschafprijs 

exclusief btw 
afschrijvings- 

termijn in maanden 
geschatte 

restwaarde 
Plaatsen van een wand €  5.040 120        €     0 
Leggen nieuwe 
parketvloer 

€  4.380 120        €     0 

Schilderwerkzaamheden €  2.460  60        €     0 
Overig €  6.700  60        € 400 
 €18.580   

 
Een deel van het financieringsplan is de lening. Hieronder staat een deel van 
het aflossingsplan ervan. 
 
Deel van het aflossingsplan van de lening (alle bedragen in euro’s) 
 

maand schuld begin 
van de maand

aflossing interest totaal 

1 15.000,00 155,53 90,00 245,53 
2 14.844,47 156,46 89,07 245,53 
3 14.688,01 157,40 88,13 245,53 
4 14.530,61 158,35 87,18 245,53 
5 14.372,26 159,30 86,23 245,53 
6 14.212,96 160,25 85,28 245,53 
7     

enz.     
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Informatiebron 5 
 
Uit een persbericht:

 
Betalingsproblemen voor Flexia 
 
20 oktober 2008 
 
Flexia bv, een handelsonderneming in meubels, verkoopt vooral kastsystemen. Het 
kastsysteem dankt zijn populariteit aan de flexibiliteit ervan en de hoge kwaliteit 
van de gebruikte materialen.  
Sinds enige tijd kampt Flexia echter met serieuze problemen, terwijl er in de eerste 
maanden van 2008 nog flink geïnvesteerd is in de materiële vaste activa. Het 
bedrijf ondervindt steeds meer hinder van de opkomende concurrentie van andere 
meubelketens en van bouwmarkten. Volgens directeur Van der Schoer is de 
branche ook zeer conjunctuurgevoelig en valt de omzet nu al maanden tegen door 
inzakkende consumentenbestedingen. Nu ook nog eens de houtprijzen fors 
gestegen zijn, verslechtert het resultaat sterk.  
 
De ontwikkelingen op zowel de binnenlandse als buitenlandse markt hebben ertoe 
geleid dat er onvoldoende geld is binnengekomen om de rekeningen en lonen te 
kunnen betalen. 
De betalingsproblemen beginnen zich op te stapelen en het bedrijf doet nu een 
beroep op de bank voor een extra lening in de vorm van een rekening-
courantkrediet. Bij uitblijven hiervan dreigt het faillissement, met grote gevolgen 
voor alle belanghebbenden. 
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Informatiebron 6 
 
Balansen per 31 december 2007 en 2008 van Flexia bv 
(alle bedragen in euro’s) 
 
  2008  2007 
Activa     
Materiële vaste activa  4.531.000  3.126.618 
Financiële vaste activa  
 

 1.121.298  1.450.000 

Voorraden  
producten 
 

 
 5.776.409 

 
 2.380.521 

Vorderingen      869.263  1.978.388 
Liquide middelen   1.097.273    3.892.093 
  13.395.243  12.827.620 
 
Passiva   
Aandelenvermogen 
 

  4.378.500  4.378.500 

Reserves 
 

  1.518.115  2.333.272 

Voorzieningen 
 

     177.558  177.558 

Langlopende schulden 
 

     630.500  530.500 

Rekening 
courantkrediet 
 

 
     650.000 

 
 650.000 

Overige kortlopende 
schulden 

 
   6.040.570 

 
   4.757.790 

  13.395.243  12.827.620 
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Informatiebron 7 
 
Beoordelingscriteria van de bank bij de kredietaanvraag van een 
onderneming 
 
De bank zal bij de keuze om wel of geen extra krediet te verstrekken gebruik 
maken van onderstaande tabel. 
 
 ontwikkeling in 

loop van het  jaar 
beoordeling 

 
aanvullende 

maatregelen van 
een onderneming* 

liquiditeit 
solvabiliteit 

+ 
+ 

groen niet noodzakelijk 

liquiditeit 
solvabiliteit 

+ 
− 

oranje gewenst 

liquiditeit 
solvabiliteit 

− 
+ 

oranje gewenst 

liquiditeit 
solvabiliteit 

− 
− 

rood verplicht 

 
* De bank zal alleen extra krediet verstrekken indien andere  
  belanghebbenden ook bereid zijn een bijdrage te leveren ter voorkoming van    
  het faillissement van een onderneming. 
 
 
 

einde  923-0251-a-HA-1-b* 
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management & organisatie HAVO 2009-1 
management & organisatie HAVO                  tevens oud programma 

 
uitwerkbijlage 

 
 
 
 

 13  
Overzicht van maandelijkse omzet en kosten van V&J (bedragen in euro’s) 
 vóór verhuizing in de 7e maand 

ná verhuizing 
verandering 

    
Omzet uit knippen ……….. ……………… …………… 
Financieringskosten              0 ……………… …………… 
Afschrijvingskosten   70,50 ……………... …………… 
Huurkosten          480 ……………… …………… 
Overige kosten            35 37 …………… 
Verandering winst   …………… 

 
Conclusie:  
 
V&J zal wel/niet verhuizen, omdat ………………………..…………………….. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
 

 18  
Balans Jolly Jumper per 31 december 2008 (in euro’s) 

debet              credit 
Te vorderen 
contributie 

 
 …………… 

Eigen vermogen …………….. 

Bank  …………… Vooruitontvangen 
contributie 

 
…………….. 

  
 
                   

Nog te betalen 
bijdrage aan  
LPRV over 2008 

 
 
      2.780      

  
……………. 

  
 …………… . 

 
 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  923-0251-a-HA-1-u* 
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Examen HAVO 

2009 
1 

 
 

 management & organisatie  
tevens oud programma management & organisatie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 31 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 63 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening gevraagd wordt, worden aan het 
antwoord meestal geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg of berekening 
ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. Als er 
bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee redenen, dan 
worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 2
woensdag 24 juni
13.30 - 16.30 uur
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Opgave 1 
 
Van handelsonderneming BEA bv, die in één product handelt, zijn de volgende  
2 grafieken gegeven. 
In grafiek 1 wordt de relatie weergegeven tussen de afzet en de totale kosten 
voor 2009. 
In grafiek 2 wordt de relatie weergegeven tussen de verkoopprijs en de omzet 
voor 2009. 
 
grafiek 1 

0 10 20 30 40 50 60

200

150

100

50

0

totale kosten
(x    1.000)

afzet (x 1.000 stuks)  
 
grafiek 2 

2 3 4 5 6 7

200

150

100

50

omzet
(x    1.000)

verkoopprijs (x 1   )
8

 
 
De verkoopprijs van het product is vastgesteld op € 5,-. Er zijn zowel variabele 
kosten als constante kosten. 

1p 1 Hoe groot zijn de constante kosten in 2009? 
2p 2 Bereken de variabele kosten per product in 2009. 
3p 3 Bereken de totale winst in 2009 voor BEA bij de gegeven verkoopprijs van € 5,-. 
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Opgave 2 
 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 3. 
 
In deze opgave worden de belastingen buiten beschouwing gelaten. 
 
Sjeng Smeets was taxichauffeur bij Taxibedrijf Pastoor bv. Dit bedrijf ging in 
2005 failliet. Sjeng heeft het taxibedrijf (inclusief alle taxi’s en een busje) 
overgenomen en het bedrijf ging verder onder de naam Taksi Maestrich bv.  
Hij werd directeur en mede-aandeelhouder.  
 
Een van de voordelen voor Sjeng van de gekozen rechtsvorm vergeleken met 
de rechtsvorm van de eenmanszaak, is dat Sjeng verzekerd is voor sociale 
uitkeringen. 

1p 4 Noem het andere voordeel voor Sjeng om voor zijn taxibedrijf te kiezen voor de 
rechtsvorm van een bv en niet voor de rechtsvorm van een eenmanszaak. 
 
De zaken lopen redelijk. Toch gaat Sjeng op zoek naar “nieuwe” kansen voor 
zijn onderneming. Hij leest in een vakblad een artikel over een nieuwe vorm van 
vervoer in grote steden, de Tuk Tuk (zie informatiebron 1). 
Taksi Maestrich overweegt een overeenkomst aan te gaan met Tuk Tuk 
Company bv die de Tuk Tuk zou kunnen leveren. Tuk Tuk Company stelt hierbij 
wel voorwaarden (zie informatiebron 1) onder andere met betrekking tot de 
liquiditeit en solvabiliteit.  

2p 5 Bereken de liquiditeit van Taxi Maestrich op 1 januari 2009 en toon aan dat 
Taksi Maestrich op 1 januari 2009 voldoet aan de liquiditeitseis van Tuk Tuk 
Company (zie formuleblad en informatiebronnen 1 en 2). 

2p 6 Bereken de solvabiliteit van Taksi Maestrich op 1 januari 2009 en toon aan dat 
Taksi Maestrich op 1 januari 2009 voldoet aan de solvabiliteitseis van Tuk Tuk 
Company (zie informatiebronnen 1 en 2). 
 
Taksi Maestrich voldoet ook aan de andere voorwaarden en overweegt een 
overeenkomst met Tuk Tuk Company voor het gebruik van vijf Tuk Tuk’s. 
Taksi Maestrich verwacht dat de Tuk Tuk’s op twee manieren (zie informatiebron 
1) een bijdrage zullen leveren aan het resultaat van de onderneming, namelijk 
door: 
− het vervoeren van personen met de Tuk Tuk’s 
− het voeren van reclame op de Tuk Tuk’s. 
Sjeng onderzoekt of het aangaan van een overeenkomst met Tuk Tuk Company 
voor zijn bedrijf voldoende rendabel is. Hij stelt als eis dat de totale bijdrage aan 
het resultaat door de ritjes met de Tuk Tuk’s en de reclame op de Tuk Tuk’s in 
2009 minimaal € 60.000,- moet bedragen. 
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Het vervoeren van personen: 
 
Sjeng gaat voor de berekening van de opbrengsten in 2009 uit van 235 ritjes 
van alle Tuk Tuk’s tezamen per dag. Hiervan zijn 100 ritjes met één persoon 
binnen één zone en 135 ritjes met twee personen binnen twee zones. De Tuk 
Tuk’s zijn van ’s morgens 07.00 uur tot ’s avonds 24.00 uur in bedrijf en rijden 
360 dagen per jaar. 
 

3p 7 Bereken voor Taksi Maestrich de verwachte totale opbrengst van de ritten met 
de Tuk Tuk’s in 2009 (zie informatiebron 1). 
 
Naast de leasekosten van de Tuk Tuk’s heeft Taksi Maestrich nog als 
bijkomende kosten per Tuk Tuk: 
− brandstof € 30,- per dag  
− loon       € 17,25 per uur. 
 

3p 8 Bereken voor Taksi Maestrich de verwachte totale kosten van de ritten van de 
Tuk Tuk’s in 2009 (zie informatiebron 1). 

1p 9 Bereken voor Taksi Maestrich de verwachte bijdrage aan het totale resultaat 
door de ritten van de Tuk Tuk’s in 2009. 
 
Het voeren van reclame: 
 
Sjeng gaat in onderhandeling met het MECC (Maastrichts Expositie & Congres 
Centrum) en het Bonnefantenmuseum over een reclamecontract voor 2009. 
Beide instellingen zien voordelen van reclame op elke Tuk Tuk en kiezen voor 
het concept van totale belettering. Zij willen elk voor zes maanden per jaar hun 
naam vermeld zien. De eerste zes maanden van een jaar verschijnt reclame van 
MECC en de tweede zes maanden reclame van het Bonnefantenmuseum op 
elke Tuk Tuk. 
 

3p 10 Bereken voor Taxi Maestrich de verwachte bijdrage aan het totale resultaat door 
de reclame op de Tuk Tuk in 2009 (zie informatiebron 3). 

2p 11 Zal Taksi Maestrich een overeenkomst met Tuk Tuk Company willen aangaan? 
Motiveer het antwoord door middel van een berekening. 
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Opgave 3 
 
In deze opgave wordt btw buiten beschouwing gelaten. 
 
Onderneming Trapo handelt onder andere in gebruikte pallets. Voor het tweede 
halfjaar van 2009 geldt dat de ingekochte pallets na een opknapbeurt verkocht 
worden voor € 0,80 per stuk. De brutowinst bedraagt 150% van de inkoopprijs. 
 

1p 12 Bereken de inkoopprijs van een pallet voor het tweede halfjaar van 2009. 
 
Trapo heeft met betrekking tot de pallets de volgende gegevens verzameld:  
 
 september 2009 oktober 2009 
waarde beginvoorraad   €    192,- 
inkopen €    640,-  
omzet € 1.680,- € 1.440,- 
waarde eindvoorraad €    192,- €    217,60 

 
3p 13 Bereken het aantal pallets dat in oktober 2009 is ingekocht. 

 
Verder is gegeven: 
− De inkoop van pallets vindt plaats op rekening waarbij een krediettermijn 

geldt van 1 maand.  
− Van de verkoop van pallets vindt 20% contant plaats, het overige is op 

rekening met een krediettermijn van 1 maand. 
 

3p 14 Bereken de toename van de liquide middelen in oktober 2009 als gevolg van de 
handel in pallets. 
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Opgave 4 
 
In Friesland is ruitervereniging It Hinder actief. De penningmeester heeft de 
volgende gegevens verzameld: 
 

Balans van It Hinder per 31 augustus 2008 in euro’s 
debet             credit 
Paardentrailer   37.800 Eigen vermogen 40.000 
Zadels    9.000 Lening 10.000 
Voer   1.500 Vooruitontvangen 

contributie 
  2.000 

Kantinevoorraad   4.500 Frieslandbank 
(rekening-courant) 

  2.000 

Kas   1.200             
 54.000  54.000 

 
 

Ontvangsten en uitgaven van It Hinder over september 2008 in euro’s 
ontvangsten  uitgaven     
Kantine  2.500 Inkopen 

kantinevoorraad 
 1.750 

Sponsoring 1.200 Onkostenvergoedingen  3.320 
Contributie  15.000  Interest     270 
  Aflossing lening  2.000 
  

             
Saldo 
ontvangsten/uitgaven 

 
        11.360 

 18.700   18.700 
 
Voor het vervoer van de paarden heeft It Hinder een paardentrailer in haar bezit. 

1p 15 Behoort deze paardentrailer tot de vaste activa of tot de vlottende activa van  
It Hinder? Motiveer het antwoord. 
 
Op 30 september 2008 is er € 2.000,- in de kas aanwezig. 

3p 16 Bereken het bedrag van de rekening bij de Frieslandbank per  
30 september 2008. 
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Voor het opstellen van de Staat van baten en lasten heeft de penningmeester 
naast bovenstaande gegevens ook met de volgende gegevens rekening te 
houden: 
− Het boekjaar loopt van 1 september 2008 tot en met 31 augustus 2009 en er 

wordt elke maand een Balans en een Staat van baten en lasten opgesteld; 
− De afschrijvingen bedragen voor het gehele boekjaar € 4.800,-; 
− Het in september 2008 ontvangen bedrag van de sponsoring (een eenmalige 

bijdrage van de Frieslandbank) heeft betrekking op het gehele boekjaar 
2008-2009; 

− De ontvangsten van de contributie in september 2008 betreffen alleen het 
boekjaar 2008-2009. Op 1 oktober 2009 is het saldo van de balanspost ‘Nog 
te ontvangen contributie’ € 1.000,-; 

− De vooruitontvangen contributie op de balans van 31 augustus 2008 heeft 
uitsluitend betrekking op het boekjaar 2008-2009. 

 
5p 17 Stel de Staat van baten en lasten over september 2008 op. Vul hiertoe de 

uitwerkbijlage horende bij deze vraag in. 
 
 

Opgave 5 
 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 4 tot en met 8. 
 
Beleggingsvereniging ”De Toekomst” heeft als doel door middel van scholing, 
advies en het uitwisselen van ervaringen er toe bij te dragen dat de leden zo 
goed mogelijk kunnen beleggen. Op de agenda van de algemene 
jaarvergadering van 2007 staat dit jaar duurzaam beleggen als aandachtspunt.  
 

1p 18 In welk officieel document moet het doel van een vereniging vastgelegd worden? 
 
In informatiebron 4 wordt het begrip duurzaam beleggen nader toegelicht. 
 

1p 19 Noem uit informatiebron 4 een niet-financieel argument voor een belegger om 
duurzaam te gaan beleggen. 
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Volgens het bestuur van de beleggingsvereniging zijn er twee gerenommeerde 
beleggingsfondsen waarin door de leden belegd zou kunnen worden: 
− het Triodos Meerwaarde Aandelenfonds nv; 
− het ASN Milieu en Waterfonds nv. 
Het bestuur wil een advies geven aan haar leden in welk van deze twee fondsen 
het beste belegd kan worden. Voor haar advies kan zij gebruik maken van de 
volgende criteria: 
Criterium 1: risico van de belegging  
Criterium 2: beleggingsresultaat in een voorafgaand jaar  
Criterium 3: stijging van de intrinsieke waarde per aandeel in een voorafgaand  
                   jaar.  
 
Het bestuur gaat vervolgens de drie criteria invullen. 
 
In informatiebronnen 5 en 6 staan de risicometers van de twee fondsen 
weergegeven.  

1p 20 Bij welk van de twee genoemde fondsen is het risico het kleinst? Licht het 
antwoord toe.  

2p 21 Geef hiervoor een verklaring op basis van de aard van de beleggingen van de 
beide fondsen. 
 
In informatiebron 7 en 8 staan de financiële gegevens van de twee fondsen. 

2p 22 Welk fonds behaalt over 2006 het hoogste beleggingsresultaat als percentage 
van het gemiddeld totaal geïnvesteerd vermogen (zie formuleblad)? Motiveer het 
antwoord met een berekening. 
 
Over 2006 is de intrinsieke waarde per aandeel van het Triodos Meerwaarde 
Aandelenfonds gestegen met 11%. 

2p 23 Bereken de intrinsieke waarde per aandeel van het ASN Milieu & Waterfonds op 
31 december 2006 (zie formuleblad). 

1p 24 Bereken de stijging in procenten van de intrinsieke waarde per aandeel van het 
ASN Milieu & Waterfonds over 2006. 
 
Op basis van de drie genoemde criteria wil het bestuur een advies uitbrengen 
aan haar leden. 

2p 25 Is het bestuur in staat om een eenduidig advies uit te brengen aan de leden? 
Motiveer het antwoord door elk van de drie genoemde criteria hierbij te 
betrekken. 
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Opgave 6 
 
Ton Grijs hoopt op 30 januari 2015 de leeftijd van 65 jaar te bereiken. Hij wil dan 
samen met zijn vrouw van een welverdiende oude dag in Spanje gaan genieten 
en gaat daarvoor sparen. 
Op zijn 50e verjaardag heeft hij € 5.000,- op een spaarrekening gestort tegen 
3,75% samengestelde interest per jaar.  
Op zijn 55e verjaardag heeft hij weer € 5.000,- op die rekening gestort. Vanaf 
dat moment werd de interestvergoeding op de spaarrekening 4,25% per jaar op 
basis van samengestelde interest. 
De bijschrijving van de interest vindt na 1 jaar plaats. 
 

3p 26 Bereken over welk bedrag op deze spaarrekening Ton op 30 januari 2015  
(op zijn 65e verjaardag) kan beschikken (zie formuleblad). 
 
Het leven in Spanje is duurder geworden dan Ton had verwacht. Hij wil daarom 
over een hoger bedrag beschikken op 30 januari 2015. Het gewenste bedrag is 
€ 25.000,-. Hij zal hiertoe op zijn 60e verjaardag een bedrag op deze 
spaarrekening bijstorten. 
 

2p 27 Bereken welk bedrag Ton op zijn 60e verjaardag moet bijstorten op deze 
spaarrekening om op 30 januari 2015 over het gewenste bedrag van € 25.000,- 
te kunnen beschikken (zie formuleblad). 

2p 28 Bereken welk bedrag aan interest Ton deze 15 jaar in totaal zal ontvangen op 
deze spaarrekening. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
 

Pagina: 466Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 947-0251-a-HA-2-o 10 lees verder ►►►

Opgave 7 
 
Handelsonderneming Liudgerio handelt in schapenkaas. 
− Op 1 december 2008 was de technische voorraad schapenkaas 100 kg, 

waarvan de waardering € 4,- per kilo was. 
− In de maand december 2008 waren de volgende in- en verkoopcontracten 

gesloten: 
  3 december: inkoop   van   50 kg à € 5,00 
  7 december: verkoop van   70 kg à € 7,50 
10 december: inkoop   van   60 kg à € 5,10 
20 december: verkoop van 110 kg à € 8,00 

 
Liudgerio gebruikt voor haar voorraadwaardering het lifo-systeem. 

3p 29 Bereken de brutowinst over december 2008 volgens het lifo-systeem. 
 
Per 1 december 2008 waren er geen lopende inkoop- en verkoopcontracten. 
De gecontracteerde schapenkaas van 3 december en van 7 december is op  
31 december 2008 afgeleverd.  

1p 30 Bereken de economische voorraad schapenkaas in kilogrammen per  
1 januari 2009. 
 
Liudgerio loopt over deze economische voorraad een prijsrisico. 

1p 31 Welk prijsrisico loopt Liudgerio over deze economische voorraad?  
 
 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Formuleblad 
 
Voor de beantwoording van de vragen 5, 22, 23, 26 en 27 zijn de volgende 
formules beschikbaar: 
 
 

 5 current ratio = vlottende activa (inclusief liquide middelen)
kort vreemd vermogen

 

 
 

 22 gemiddeld geinvesteerd totaal vermogen =  
 
totaal vermogen op 1 januari + totaal vermogen op 31 december

2
 

 
 

 23 Intrinsieke waarde per aandeel = eigen vermogen
aantal geplaatste aandelen

 

 
 

26 en 27 
gebruikte symbolen: 
C = contante waarde 
E = eindwaarde 
K = kapitaal 
p = rentepercentage 
n = aantal perioden/termijnen 
i = interest 
 
formules: 

i = p
100

 

C = K × (1 + i)-n 

E = K × (1 + i)n 
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Informatiebron 1 
 
Tuk Tuk Company bv en de Tuk Tuk 
 
Wie zijn wij? 
Tuk Tuk Company bv is het eerste bedrijf in Nederland dat Tuk Tuk’s als taxi’s 
verhuurt aan ondernemingen die de Tuk Tuk’s willen exploiteren. 
 

 
 
 
Voorwaarden en concept van de samenwerking met Tuk Tuk Company 
 
Wie zoeken wij? 
Enthousiaste ondernemers met hun eigen taxi- of vervoersbedrijf die Tuk Tuk’s 
in hun eigen regio willen exploiteren. 
 
Voorwaarden 
Tuk Tuk Company zoekt ondernemers die in de eerste plaats een bewezen 
ondernemersgeest hebben. Als u een eigen bedrijf heeft, een solide financiële 
basis en aantoonbare leidinggevende ervaring dan willen we graag kennis met u 
maken. 
 
Dit zijn de belangrijkste voorwaarden voor samenwerking: 
− aantoonbare solide financiële basis: de current ratio moet minimaal 1,7 

bedragen en de verhouding eigen vermogen / vreemd vermogen moet 
minimaal 1,5 bedragen 

− overeenkomst voor minimaal 3 jaar 
− minimaal 5 Tuk Tuk’s leasen (operational leasing) 
− door Tuk Tuk Company vastgestelde tarieven 
− ervaring in de vervoersbranche. 
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Hoe werkt het concept? 
 
Uw Opbrengsten: 
 
A. Uit het vervoeren van personen 
Tarieven per rit binnen de eerste zone: 
Een persoon:   € 4,50  
Twee personen: € 6,00  
Drie personen:  € 8,50  
Bij een zoneovergang wordt de ritprijs verhoogd met € 3,50 per rit. 
 
B. Uit het voeren van reclame op de Tuk Tuk (zie informatiebron 3) 
 
 
Uw Kosten: 
 
Leaseprijs per Tuk Tuk: 
Bij een contract van 5 stuks is de prijs per stuk  € 10,- per dag (te berekenen 
over 360 dagen). 
 
 
 
naar Tuk Tuk Company 
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Informatiebron 2 
 
Balans van Taksi Maestrich bv op 1 januari 2009 
 
debet         credit 
Vergunningen €      20.000 Geplaatst en 

gestort 
aandelenvermogen  
 

€  135.000 
 

Pand €    160.000 Algemene reserve €    50.000 
Taxi’s €      70.000 Voorziening 

onderhoud 
€    12.500 

 
Kortlopende 
vorderingen 

€      50.000 Hypothecaire 
lening  

      €    76.500 
 

Liquide middelen  
 

€        2.500 Nog te betalen 
bedragen 

€    25.000 
 

  
                    

Rekening-courant 
krediet 

€      3.500 
                         

 €    302.500  €  302.500 
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Informatiebron 3 
 
Opbrengsten uit reclame op een Tuk Tuk 
Diegene die wil adverteren op de Tuk Tuk betaalt aan u de totaalprijs. Hierop 
brengt u in mindering een eventuele korting die afhankelijk is van het aantal 
maanden dat de reclame wordt gevoerd. 
Tuk Tuk Company zorgt voor de belettering van de reclame op de Tuk Tuk.  
Voor elke belettering betaalt u aan Tuk Tuk Company € 500,- per Tuk Tuk. 
 
Totaalprijs: 
− Het adverteren op één Tuk Tuk gebeurt op basis van het concept 

BELETTERING TOTAAL. 
Hierbij wordt de Tuk Tuk geheel ‘gebrand’. De Tuk Tuk wordt beletterd met  
(bedrijfs/merk/product) naam en/of logo van de klant. 
Beletterd wordt op voor- en achterkant en binnen- en zijkanten. Daarnaast 
zit in het concept: 
- nieuw dak met belettering in een van de gewenste standaardvinylkleuren 
- achterbankcover met belettering in de gewenste standaardvinylkleuren 
- het chassis wordt geheel overgespoten in de door de klant gewenste kleur. 
 
Totaalprijs (vóór aftrek van een eventuele korting): € 1.250,- per Tuk Tuk per 
maand. 
 

Korting op totaalprijs 
− Er is sprake van een kortingsschema op de totaalprijs: 
 
Korting in procenten van de totaalprijs 
Aantal  
 

Tuk Tuk’s 

maanden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 
2 2 3 5 7 9 11 13 15 17 19 
3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 
4 6 7 8 9 11 13 15 17 19 21 
5 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 
6 10 11 12 13 14 15 17 19 21 23 
7 12 13 14 15 16 17 18 20 22 24 
8 14 15 16 17 18 19 20 21 23 25 
9 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 
10 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
11 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
12 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
 
Beletteringskosten: 
− De beletteringkosten zijn € 500,- per Tuk Tuk.  
 
bron: Tuk Tuk Company 
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Informatiebron 4 
 
Waarom Duurzaam Beleggen 
 
Enkele Nederlandse banken hebben zich volledig toegelegd op duurzaam  
beleggen. Met het geld van spaarders en beleggers financieren deze banken 
bedrijven die moeten voldoen aan een aantal criteria op het gebied van 
duurzaam ondernemen. Die criteria vallen uiteen in twee groepen: zaken die een 
bedrijf niet doet (zoals vervuilen of kinderarbeid gebruiken) en zaken die een 
bedrijf juist wel doet (zoals biologisch boeren of energie besparen). 
 
Duurzaam beleggen werd eerst nog als risicovol beschouwd. Inmiddels is echter 
gebleken dat duurzame fondsen over het algemeen niet beter of slechter 
presteren dan reguliere fondsen. 
 
Duurzame beleggingsfondsen worden steeds populairder. Deels heeft dat te 
maken met stimuleringsregelingen van de overheid. Zo gelden voor door de 
overheid aangemerkte duurzame beleggingsfondsen bepaalde 
belastingvoordelen. Daarnaast vinden ook steeds meer beleggers het belangrijk 
dat hun geld op een verantwoorde manier wordt besteed. 
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Informatiebron 5 
 
Triodos Meerwaarde Aandelenfonds 
 
Vier redenen om nu te beleggen in Triodos Meerwaarde Aandelenfonds:  
− U belegt volgens duurzame criteria in gerenommeerde beursgenoteerde 

bedrijven.  
− U stimuleert het duurzaam handelen van bedrijven. Triodos Bank gaat 

bijvoorbeeld in gesprek met ondernemingen over hun sociaal en duurzaam 
handelen en draagt verbeterpunten aan. Ook stemt zij op 
aandeelhoudersvergaderingen voor sociale en duurzame voorstellen.  

− Triodos Meerwaarde Aandelenfonds laat een uitstekend rendement zien in 
vergelijking met andere aandelenfondsen.  

− Het fonds biedt u zicht op een relatief hoog rendement op de lange termijn. 
 
Beleggen in aandelen 
Uw inleg in Triodos Meerwaarde Aandelenfonds wordt belegd in duurzame 
aandelen. De portefeuille van Triodos Meerwaarde Aandelenfonds is verdeeld 
over verschillende sectoren en ondernemingen in Europa en de Verenigde 
Staten waardoor u beleggingsrisico’s spreidt. 
Het fonds biedt u zicht op een relatief hoog rendement op de lange termijn.  
Op korte en middellange termijn zult u rekening moeten houden met meer 
koersschommelingen dan die van andere typen beleggingen zoals obligaties.  
 
 
Risicometer Triodos Meerwaarde Aandelenfonds 
 

 
 
Bron: AFM 
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Informatiebron 6 
 
ASN Milieu & Waterfonds 
 
Wereldwijd tekort aan water neemt toe 
Met de grotere focus op waterbehandeling gaat het ASN Milieu & Waterfonds de 
strijd aan tegen het toenemende wereldwijde tekort aan water.  
 
Vooruitzicht op een hoog totaalrendement 
Het ASN Milieu & Waterfonds belegt in een beperkt aantal sectoren. Dit maakt 
de kans op koersschommelingen groter. Tegenover dit risico staat de kans op 
een hoog totaalrendement op langere termijn. Het fonds belegt in de volgende 
sectoren:  
− waterbehandeling (50%)  
− duurzame energie (30%)  
− recycling (20%).   
 
Risicometer ASN Milieu & Waterfonds 
 

 
 
Bron: AFM 
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Informatiebron 7 
 
Financiële gegevens van het Triodos Meerwaarde Aandelenfonds 
 
Zowel de getallen op de balans als op de winst- en verliesrekening zijn in 
duizenden euro’s. 
 

Balans Triodos Meerwaarde Aandelenfonds per 31 december 
activa    2006    2005 passiva    2006    2005 
Beleggingen 153.575 113.341 Geplaatst en 

gestort 
aandelenvermogen 

  
 

  29.956 

  
 

  24.381 
Vorderingen       796       529 Agioreserve 110.079   79.072 
Liquide 
middelen  
 

   1.206 
 

      107 Kort vreemd 
vermogen 

      652       339 

   Onverdeelde winst   14.890   10.185 
                                                      
 155.577 113.977  155.577 113.977 

 
 
Winst- en verliesrekening 2006 Triodos Meerwaarde Aandelenfonds 
Opbrengsten 
 

  

Opbrengsten 
beleggingen 

  3.166  

Waardeveranderingen 
beleggingen 

13.377  

Overige opbrengsten       96  
   
Totale opbrengsten 
 

 16.639 

Beheerskosten en 
rentekosten 

   
  1.749 

Beleggingsresultaat  14.890 
 
 
Kengetallen per aandeel Triodos Meerwaarde Aandelenfonds: 
Per aandeel 31-12-2006 31-12-2005 
Intrinsieke waarde €    25,86 €    23,30 
Beurskoers €    26,20 €    23,78 
Nominale waarde              €      5,00             €      5,00 
   

 
naar Triodos bank  
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Informatiebron 8 
 
Financiële gegevens van het ASN Water & Milieufonds 
 
Zowel de getallen in de balans als in de winst- en verliesrekening zijn in 
duizenden euro’s. 
 

Balans ASN Milieu & Waterfonds per 31 december 
activa    2006   2005 passiva   2006    2005 
Beleggingen 112.199 35.813 Geplaatst en 

gestort 
aandelenvermogen 

 
 

 32.766 

 
 

  13.360 
Vorderingen           0          0 Agioreserve  63.055  20.737 
Liquide 
middelen  
  

   
       167 

 

    
     498 

Kort vreemd 
vermogen 

    
      975 

    
      590 

                          Onverdeelde winst   15.570   1.624 
 112.366 36.311  112.366  36.311 

 
 
Winst- en verliesrekening 2006 ASN Milieu & Waterfonds 
Opbrengsten   
Opbrengsten beleggingen   1.613  
Waardeveranderingen 
beleggingen 

15.000  

Overige opbrengsten          1  
   
Totale opbrengsten  16.614 
Beheerskosten en 
rentekosten 

  
  1.044 

Beleggingsresultaat  15.570 
 
 
Kengetallen per aandeel ASN Milieu & Waterfonds: 
Per aandeel 31-12-2006 31-12-2005 
Intrinsieke waarde …………….. €    13,37 
Beurskoers  €    27,20 €    13,35 
Nominale waarde €     5,00             €      5,00 

 
naar ASN bank  
 

einde  947-0251-a-HA-2-b* 
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management en organisatie HAVO 2009-2 
management en organisatie HAVO tevens oud programma 

 
uitwerkbijlage 

 
 
 

 17  
 

Staat van baten en lasten over september 2008 in euro’s 
baten  lasten         
 
Kantine 

 
2.500 

Inkopen 
kantinevoorraad 

 
1.000 

 
Sponsoring 

 
…...… 

 
Onkostenvergoedingen 

 
  898 

 
Contributie 

 
……… 

 
Interest 

  
   62 

  
            

 
Afschrijvingen 

 
…...… 

 
Saldo  

 
……… 

 
Saldo  

 
…...… 

  
…….… 

  
……… 

 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

947-0251-a-HA-2-u* einde  

Pagina: 479Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



800023-1-063o 

Examen HAVO 

2008 
 
 
 

 management & organisatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 34 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 63 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening gevraagd wordt, worden aan het 
antwoord meestal geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg of berekening 
ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. Als er 
bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee redenen, dan 
worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 1
donderdag 29 mei
13.30 - 16.30 uur
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Opgave 1  
 
PERSBERICHT 
 
Grolsch introduceert wereldwijd nieuwe groene Grolsch fles 
 

- Grolsch ‘pijpje’ in lijn met beugel - 
 
Grolsch introduceert in het eerste kwartaal van 2007 een nieuwe exclusieve 
groene Grolsch fles. Thuismarkt Nederland krijgt in februari de primeur met een 
nieuwe groene statiegeldfles en de internationale markten van Grolsch volgen 
direct daarna. Bierbrouwer Grolsch wil zich met de nieuwe fles nadrukkelijker 
onderscheiden op de biermarkt. De introductie sluit aan bij de missie van 
Grolsch om de homogeniteit in de categorie te doorbreken en de premium status 
van Grolsch te benadrukken. 
 
De nieuwe fles heeft een verticaal Grolsch reliëf op beide zijden en draagt 
uitsluitend een halsetiket. Door de afgeplatte zijkanten ligt de fles heel prettig in 
de hand. Het ontwerp van de fles sluit uitstekend aan bij de internationaal 
beroemde Grolsch beugel. Het is een broertje van de beugelfles, maar met een 
kroonkurk. 
 
Enschede, 15 december 2006 
 
Advertentie, Tukkersbode (20 januari 2007) 
 
 
 

 
Een oude bekende in een nieuwe verpakking, Grolsch. 

 
1p 1 Tot welk onderdeel van de marketingmix behoort de nieuwe groene Grolsch 

fles?  
 
In het persbericht worden twee materiële eigenschappen van de fles genoemd: 
de afgeplatte zijkant en de kroonkurk. Daarnaast wordt er ook nog één 
immateriële eigenschap genoemd van het product bier van Grolsch. 

1p 2 Noem deze immateriële eigenschap van het product bier van Grolsch. 
 
Op 20 januari 2007 plaatste Grolsch bovenstaande advertentie in de 
Tukkersbode. 

2p 3 Is deze advertentie een voorbeeld van collectieve of van individuele reclame? 
Verklaar het antwoord. 
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Opgave 2  
 
Beleggen bij de ASN Bank 
 
Wie belegt bij de ASN Bank, draagt bij aan het bevorderen van een duurzame 
samenleving.  
ASN Bank biedt twee fondsen aan: 
 
ASN Aandelenfonds 
− Rendement laatste 12 maanden: 12,58%. 
− Belegt wereldwijd hoofdzakelijk in beursgenoteerde aandelen. 
 
ASN Mixfonds 
− Rendement laatste 12 maanden: 5,16%. 
− Belegt wereldwijd hoofdzakelijk in beursgenoteerde aandelen en obligaties. 
 

bron: advertentie ASN Bank (gewijzigd) 
 
 

2p 4 Geef een reden waarom iemand, ondanks het lagere rendement, zou beleggen 
in het ASN Mixfonds in plaats van in het ASN Aandelenfonds. Motiveer het 
antwoord. 
 
De heer Kusters belegt op 1 januari 2008 € 15.000,- in het ASN Aandelenfonds. 
De opbrengsten die hij steeds na een jaar ontvangt op zijn belegging, belegt de 
heer Kusters direct in hetzelfde fonds. Voor zijn berekeningen gaat de heer 
Kusters ervan uit dat het jaarlijkse rendement steeds gelijk zal zijn aan het in de 
advertentie vermelde rendement en dat er geen bijkomende kosten zijn. 

2p 5 Bereken de eindwaarde na 5 jaar van de belegging in het ASN aandelenfonds. 
 

2p 6 Bereken hoeveel de heer Kusters op 1 januari 2008 in het ASN Mixfonds had 
moeten beleggen om daarmee dezelfde eindwaarde van de belegging in het 
ASN Aandelenfonds te bereiken.  
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Opgave 3  
 
Bij deze opgave horen 3 informatiebronnen, de informatiebronnen 1 tot en 
met 3. In informatiebron 1 staan enige gegevens uit het uitbreidingsplan van 
Goudvis bv. In informatiebron 2 staan gegevens over de werkverdeling.  
In informatiebron 3 staat informatie over de bedrijfsgegevens van Goudvis  
voor 2009. 
 
In deze opgave blijven alle belastingen buiten beschouwing. 
 
Amanda Goudkamp en Thomas Visser hebben in 2002 een besloten 
vennootschap opgericht onder de naam Goudvis bv. Amanda en Thomas zijn 
beiden werkzaam in de bv. Zij zijn gespecialiseerd in managementondersteuning 
van diverse typen non-profit organisaties. In de toekomst zijn extra 
werkzaamheden te verwachten die het gevolg zijn van een nieuwe vorm van 
financiering van organisaties door de overheid. 
Informatiebron 1 bevat onder meer informatie over de voorgenomen 
uitbreidingen en over de marketingstrategie van Goudvis. Ten behoeve van de 
voorgenomen uitbreidingen heeft Goudvis een uitbreidingsplan opgesteld. 
 

2p 7 Noem twee groepen die belang hebben bij een door een onderneming opgesteld 
uitbreidingsplan. Motiveer het antwoord. 

2p 8 Maakt Goudvis gebruik van ongedifferentieerde of van gedifferentieerde 
marketing? Motiveer het antwoord. 

1p 9 Is de nieuwe vorm van financiering van organisaties voor Goudvis een 
beïnvloedbare omgevingsfactor of een niet-beïnvloedbare omgevingsfactor? 
 
Amanda zal een overzicht maken van de hoeveelheid werkzaamheden die 
Goudvis voor het jaar 2009 extra kan verwachten. Door het extra werk zal 
Goudvis nieuw personeel moeten aantrekken. Dit zal Goudvis alleen doen als de 
winst in 2009 daardoor toeneemt ten opzichte van 2007. 
 

1p 10 Bereken met behulp van informatiebron 2 de verhouding tussen het totaal aantal 
uren van de werkzaamheden op kantoor en het totaal aantal uren van de 
werkzaamheden op locatie. 
 
Gebruik voor de beantwoording van vraag 11 tot en met 15 informatiebron 2  
en 3. 
 

3p 11 Bereken met behulp van informatiebron 2 en 3 de groei van het aantal uren van 
de werkzaamheden op locatie en de groei van het aantal uren van de 
werkzaamheden op kantoor die Goudvis in 2009 kan verwachten ten opzichte 
van 2007. 
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2p 12 Bereken het gehanteerde uurtarief voor 2009. 
2p 13 Bereken de verwachte extra totale opbrengst voor 2009 ten opzichte van 2007.  
3p 14 Bereken de variabele kosten per uur in 2009. 
3p 15 Bereken de verandering van de verwachte winst in 2009 ten opzichte van 2007. 

Vul hiertoe de uitwerkbijlage bij vraag 15 in. 
 

1p 16 Zal Goudvis wel of niet nieuw personeel aannemen, gegeven de verwachtingen 
voor 2009? Motiveer het antwoord. 
 
 

Opgave 4  
 
Gegeven de balans van LOCCO bv: 
 

Balans LOCCO bv per 1 januari 2008 (× € 1.000,-) 
gebouwen 400 aandelenkapitaal 200 
voorraden 20 agioreserve 13 
debiteuren 15 algemene reserve 50 
Rabobank 5 herwaarderingsreserve  25 
kas 2 hypothecaire lening 75 
 onderhandse lening 40 
 obligatielening 10 
 crediteuren 22 
 saldo winst 2007 7 
 442  442 

 
1p 17 Wanneer ontstaat bij het plaatsen van aandelen een agioreserve?  
2p 18 Noem twee verschillen tussen een onderhandse lening en een obligatielening. 
1p 19 Uit welke balanspost valt af te leiden dat de gebouwen gewaardeerd zijn tegen 

de actuele waarde?  
2p 20 Uit welke balanspost valt af te leiden dat er bij Locco sprake is van verstrekt 

leverancierskrediet? Motiveer het antwoord. 
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Opgave 5  
 
Handelsonderneming De Pieper handelt in aardappelen. De Pieper koopt haar 
aardappelen in bij diverse agrarische bedrijven. Hierbij wordt gebruikt gemaakt 
van langlopende inkoopcontracten. De Pieper verkoopt de aardappelen aan 
aardappelverwerkende bedrijven. 

1p 21 Behoort De Pieper tot de kleinhandel of tot de groothandel? Motiveer het 
antwoord. 
 
De volgende gegevens zijn bekend: 
− In november 2007 heeft De Pieper een inkoopcontract van 50.000 kg 

aardappelen afgesloten met een vaste prijs van € 0,25 per kilogram. De 
levering ervan zal op 5 september 2008 plaatsvinden. 

− Op 31 december 2007 is de technische voorraad van De Pieper 185.000 kg 
aardappelen. Deze zijn ingekocht voor € 0,23 per kilogram. 

− Op 4 januari 2008 heeft De Pieper met een aardappelverwerkend bedrijf een 
verkoopcontract afgesloten voor de levering van een partij aardappels van 
40.000 kilogram op 6 november 2008, waarvoor De Pieper € 19.600,- zal 
ontvangen. 

2p 22 Bereken de economische voorraad aardappelen in kilogrammen van De Pieper 
op 31 december 2007. 

2p 23 Bereken met welk bedrag de aanwezige voorraad aardappelen op de balans van 
31 december 2007 van De Pieper voorkomt. 
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Opgave 6  
 
Bij deze opgave horen vier informatiebronnen, de informatiebronnen 4 tot en 
met 7. In informatiebron 4 staat algemene informatie over het boekenfonds van 
het Fokke Klaver College( FKC). In informatiebron 5 staat informatie over de 
huurprijzen die het boekenfonds hanteert. In informatiebron 6 staat informatie 
over de inkoopvoorwaarden van leermiddelen bij de lokale boekhandel. In  
informatiebron 7 staan de resultatenrekeningen van het boekenfonds van het 
FKC en enkele aanvullende gegevens over de periode 2006-2008. 
 
Het boekenfonds van het Fokke Klaver College (FKC) verhuurt theorieboeken en 
verkoopt andere leermiddelen zoals werkboeken en rekenmachines aan de 
leerlingen van het FKC. Bij de oprichting van het boekenfonds heeft de 
ouderraad van het FKC twee doelstellingen geformuleerd. 
a Voor het schooljaar 2007-2008 dient er voor de leerlingen een besparing van 

minimaal 20% te zijn op de prijs van de gehuurde theorieboeken in 
vergelijking met de huurprijs bij het landelijk bekende boekenhuis 
VAN KAMPEN. 

b De reserves moeten voldoende groot zijn. Een behaald positief resultaat 
wordt toegevoegd aan de Reserves. Mocht echter het resultaat in een 
bepaald jaar negatief zijn, dan dient het in de loop van de jaren opgebouwde 
saldo van de balanspost Reserves voldoende groot te zijn om dit negatief 
resultaat te kunnen opvangen. 

 
Volgens informatiebron 4 heeft het boekenfonds een niet-commercieel karakter. 

2p 24 Leg uit waarom de ouderraad de bij b geformuleerde doelstelling belangrijk 
vindt, ondanks het feit dat het boekenfonds een niet-commercieel karakter heeft. 
 
Op verzoek van de ouderraad gaat Marcel na of beide doelstellingen, zoals bij 
de oprichting van het boekenfonds geformuleerd, inderdaad bereikt zijn. 

2p 25 Noem twee redenen, gebaseerd op informatiebron 4, waarom het boekenfonds 
van het FKC waarschijnlijk goedkoper kan werken dan het boekenhuis 
VAN KAMPEN. 

2p 26 Bereken met behulp van informatiebronnen 4 en 5 hoeveel procent de havo-4 
leerling goedkoper uit is als hij zijn theorieboeken huurt bij het boekenfonds in 
plaats van bij boekenhuis VAN KAMPEN.  
 
In informatiebron 6 worden onder andere de aanschafprijzen van de te verhuren 
theorieboeken na aftrek van de korting vermeld. Voor het schooljaar 2007-2008 
is het bedrag van de aanschafprijs van de te verhuren theorieboeken voor aftrek 
van de korting € 270.000,-. 

2p 27 Bereken het bedrag van de aanschafprijs van de te verhuren theorieboeken na 
aftrek van de korting in het schooljaar 2007-2008. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Het boekenfonds schrijft de theorieboeken in 5 jaar af en hanteert hierbij een 
jaarlijks gelijkblijvend percentage van de aanschafprijs na aftrek van de korting. 

2p 28 Bereken het bedrag van de afschrijvingen van alle theorieboeken in het boekjaar 
2007-2008. 
 
Uit informatiebron 6 blijkt dat het boekenfonds de factuur van de boekhandel van 
der Wal direct betaalt, terwijl de ouders pas op 1 oktober 2007 de facturen 
voldoen. Deze situatie doet zich jaarlijks voor en daarom heeft het boekenfonds 
hierover afspraken gemaakt met de bank (zie informatiebron 7). 

3p 29 Bereken het totale bedrag van de rentelasten, zoals dat in het boekjaar 
2007-2008 op de resultatenrekening staat. 

2p 30 Bereken het resultaat van het boekenfonds over het schooljaar 2007-2008 en 
vermeld of dit voor- of nadelig is. Gebruik hierbij de gegevens van de in 
informatiebron 7 vermelde resultatenrekening 2007-2008. 

2p 31 Heeft het boekenfonds de beide doelstellingen, zoals bij de oprichting van het 
boekenfonds onder a en b geformuleerd zijn, bereikt? Motiveer het antwoord 
door beide doelstellingen in het antwoord te betrekken. 
 
 

Opgave 7  
 
De onderneming Pendaflex besluit twee hijskranen te leasen bij de 
leasemaatschappij DirectLease. In de leasevoorwaarden is onder andere 
opgenomen dat het onderhoud voor rekening is van de leasemaatschappij. 
 

1p 32 Wat is vanuit het oogpunt van financiering een belangrijk motief voor een 
onderneming om hijskranen te leasen in plaats van zelf aan te schaffen? 

2p 33 Om welke vorm van leasing gaat het hier?  
2p 34 Staan deze twee hijskranen gedurende de leasetermijn op de balans van 

Pendaflex? Motiveer het antwoord. 
 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Informatiebron 1  
 
Enige gegevens over Goudvis. 
 
Wij zijn voornamelijk werkzaam in de non-profit sector. Tot onze doelgroep 
rekenen we organisaties als scholen en bejaardentehuizen. In onze 
marketingstrategie houden we rekening met de wensen van de verschillende 
soorten groepen organisaties. Voor onze werkzaamheden is het van belang om 
over een uitgebreid netwerk te beschikken. Een goede naamsbekendheid is 
noodzakelijk. 
 
Onze diensten hebben een hoge kwaliteit. We krijgen opdrachten voor het 
oplossen van problemen of het opzetten van projecten. Onze naam is niet alleen 
een woordspeling en ons logo niet alleen een leuk plaatje. De klanten moeten 
ook daadwerkelijk het gevoel hebben dat ze, door met ons zaken te doen, een 
gouden vis aan de haak hebben geslagen. 
 

 
 
Toekomst: 
 
Vanaf 2009 gaat de overheid over tot een nieuwe vorm van financiering. 
Organisaties als scholen of bejaardentehuizen krijgen jaarlijks een bepaald 
vastgesteld bedrag van de overheid en ze mogen zelf uitmaken waaraan ze dat 
geld uitgeven. Het aantal regels met betrekking tot de besteding van dit bedrag 
is zeer beperkt. 
De toegenomen vrijheid betekent ook een zwaardere verantwoordelijkheid voor 
het management. Aangezien onze specialiteit managementondersteuning is, 
verwachten wij voor Goudvis de komende jaren een aanzienlijke uitbreiding van 
de werkzaamheden. 
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Informatiebron 2  
 
Gegevens over 2007 
 
Werkzaamheden: 
Verdeling werkzaamheden van Goudvis in 2007 over Amanda en Thomas. 
Bij de gewerkte uren wordt onderscheid gemaakt tussen werkzaamheden op 
kantoor en werkzaamheden op locatie bij de klant. 
 
 Amanda Thomas Totaal 
Werkzaamheden op kantoor 440 uren 240 uren 680 uren
Werkzaamheden op locatie 1.260 uren 1.460 uren 2.720 uren
Totaal 1.700 uren 1.700 uren 3.400 uren

 
Verdeling van de werkzaamheden op locatie in 2007 van Goudvis over de 
soorten organisaties: 
 

scholen
Legenda:

bejaardentehuizen

diversen
50%

40%

10%
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Opbrengsten: 
Goudvis brengt zijn klanten een uurtarief in rekening. Dit uurtarief dient om alle 
kosten van Goudvis te dekken en bevat ook een winstopslag. Klanten moeten 
alleen uren die op locatie zijn gemaakt, betalen. 
 
 

900
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400

300

200

100

0 10 20 30 40 50 60 70 80

x 1.000 euro

x 100 uren

werkelijke totale opbrengsten over 2007

 
Kosten: 

- de totale constante kosten bedroegen € 107.000,- 
- de totale kosten bedroegen € 277.000,- 
- de variabele kosten zijn rechtevenredig met het aantal werkzame uren en 

hangen niet af van de aard van de werkzaamheden. 
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Informatiebron 3  
 
Verwachtingen voor 2009 
 
− Amanda en Thomas zullen in 2009 evenveel uren werken als in 2007. 
− Goudvis verwacht voor werkzaamheden op locatie in 2009 ten opzichte van 

2007 
• voor de sector Scholen een groei van 60% van het aantal uren; 
• voor de beide andere genoemde sectoren is er een groei van 1.442 uren 

per sector.  
− De verhouding tussen de uren van de werkzaamheden op kantoor en de 

uren van de werkzaamheden op locatie blijft gelijk aan die van 2007. 
− Elk nieuw personeelslid kan zowel voor de werkzaamheden op kantoor als 

voor de werkzaamheden op locatie ingezet worden. 
− Het uurtarief dat Goudvis in rekening brengt aan klanten is 10% hoger dan in 

2007.  
− De variabele kosten per uur zijn in 2009 5% hoger dan die van 2007. 
− Door de uitbreiding van de werkzaamheden stijgen de totale jaarlijkse 

constante kosten met € 174.000,- 
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Informatiebron 4  
 
Informatie over het boekenfonds van het Fokke Klaver College (FKC) 
 
Op initiatief van de ouderraad is in het schooljaar 2001-2002 het FKC met een 
boekenfonds gestart. Dit boekenfonds heeft een niet-commercieel karakter. 
 
Marcel Homan, het hoofd van het boekenfonds, is het gehele jaar in dienst van 
het FKC. Gedurende de topdrukte in de maanden juli en augustus wordt door 
Marcel een groep van ongeveer 30 vakantiekrachten ingehuurd. Deze 
vakantiekrachten zijn allen leerling van het FKC.  
 
In het activiteitenoverzicht van het boekenfonds worden voor de zomermaanden 
de volgende werkzaamheden vermeld:  
a Vlak voor aanvang van de vakantie worden de verhuurde theorieboeken 

ingenomen en gesorteerd opgeslagen in de lege lokalen van het FKC. 
b Het boekenfonds zal een bepaalde boete opleggen, als een verhuurd 

theorieboek beschadigd wordt ingeleverd, dit ter dekking van de kosten van 
reparatie en vervanging. 

c De factuur van boekhandel Van der Wal die de leermiddelen levert, wordt 
direct na levering van de bestelde leermiddelen betaald. 

d In de maand augustus worden voor elke individuele leerling de bestelde 
leermiddelen in een aparte doos verpakt en worden de dozen op volgorde 
van postcode gesorteerd en klaargezet voor bezorging. 

e In de laatste week van de vakantie worden de dozen thuisbezorgd. Voor het 
thuisbezorgen wordt per doos € 4,- door het boekenfonds in rekening 
gebracht. 

 
Huurprijs: 
 
Bij de berekening of de gewenste besparing op de huurprijs van de gehuurde 
theorieboeken bereikt wordt, neemt Marcel als uitgangspunt: 
− de gemiddelde huurprijs van de theorieboeken voor een HAVO-4 leerling 
− met het profiel Economie en Maatschappij 
− met als keuzevak Management en Organisatie. 
Volgens Marcel leveren deze uitgangspunten een representatief beeld van de 
huurprijs van de gehuurde theorieboeken voor alle leerlingen van de school. 
Boekenhuis VAN KAMPEN levert voor het schooljaar 2007-2008 een 
vergelijkbaar pakket theorieboeken voor de huurprijs van € 370,-. Hierbij wordt 
het pakket gratis thuisbezorgd.

Pagina: 493Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 800023-1-063b 7 lees verder ►►►

Informatiebron 5  
 
Gegevens over de huurprijzen van de theorieboeken zoals het 
boekenfonds van het FKC deze heeft vastgesteld voor het schooljaar 
2007-2008. 
 
De totale huurprijs van de theorieboeken voor een schooljaar wordt gevonden 
door de huurprijzen van de theorieboeken van de vakken uit het algemene deel, 
de profielvakken en één keuzevak bij elkaar op te tellen. 
 
Huurprijzen van de theorieboeken van de vakken uit het algemene deel 
VWO-4 VWO-5 VWO-6 HAVO-4 HAVO-5 
€ 175,10  € 154,25 € 110,10 € 101,05  € 95,- 

 
Huurprijzen van de theorieboeken van de profielvakken  

 Cultuur en 
Maatschappij 

Economie en 
Maatschappij 

Natuur en 
Gezondheid 

Natuur en 
Techniek 

VWO-4 € 180,80 € 180,80 € 208,80 € 208,80 
VWO-5 € 195,95 € 165,95 € 185,65 € 175,75 
VWO-6 € 153,15 € 143,25 € 134,35 € 133,45 
HAVO-4 € 125,20 € 141,35 € 115,15 € 145,95 
HAVO-5 € 141,45 € 100,15 € 101,95 € 105,75 

 
Huurprijzen van de theorieboeken van de keuzevakken van de afdeling 
HAVO-4 
  Aardrijkskunde € 11,48 
  Biologie € 34,42 
  Kunstvak Beeldend € 13,73 
  Kunstvak Muziek € 47,52 
  Duits  € 49,28 
  Economie  € 46,83 
  Filosofie € 12,08 
  Frans  € 24,75 
  Geschiedenis € 18,32 
  Management en  Organisatie € 31,10 
  Natuurkunde  € 25,85 
  Scheikunde € 26,28 
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Informatiebron 6  
 
Inkoopvoorwaarden van leermiddelen bij de lokale boekhandel Van der Wal 
 
Het boekenfonds koopt de benodigde theorieboeken en andere leermiddelen 
zoals werkboeken en rekenmachines bij de plaatselijke boekhandel  
Van der Wal. De factuur van Van der Wal omvat de bestellingen van de nieuwe 
theorieboeken en de overige leermiddelen. Hierbij ontvangt het boekenfonds 
een flinke korting, mits de factuur direct na aflevering van de boeken wordt 
voldaan. Deze korting is afhankelijk van het eindbedrag van de factuur vóór 
aftrek van de korting en wordt vastgesteld met behulp van onderstaande tabel.  
 

Kortingspercentage Factuurbedrag in euro’s  
vóór aftrek van de korting 

10,00% t/m 100.000 
10,50% vanaf 100.000 t/m 150.000
11,00% vanaf 150.000 t/m 200.000
11,50% vanaf 200.000 t/m 250.000
12,00% vanaf 250.000 t/m 300.000
12,25% vanaf 300.000 t/m 325.000
12,50% vanaf 325.000 t/m 350.000
12,75% vanaf 350.000 t/m 375.000
13,00% vanaf 375.000 t/m 400.000
13,20% vanaf 400.000 t/m 425.000
13,40% vanaf 425.000 t/m 450.000
13,60% vanaf 450.000 t/m 475.000
13,80% vanaf 475.000 t/m 500.000
14,00% vanaf 500.000 t/m 525.000
14,10% vanaf 525.000 t/m 550.000
14,20% vanaf 550.000 t/m 575.000
14,30% vanaf 575.000 t/m 600.000
14,40% vanaf 600.000 t/m 625.000
14,50%  vanaf 625.000 

 
Schooljaar Aanschafprijs van de te  

verhuren theorieboeken 
na aftrek van de korting 

Aanschafprijs van overige 
leermiddelen zoals 

werkboeken 
en rekenmachines  

vóór aftrek van de korting 
2007-2008  € 252.000 
2006-2007 € 279.000 € 260.000 
2005-2006 € 268.000 € 238.500 
2004-2005 € 286.000 € 266.000 
2003-2004 € 242.000 € 224.000 
2002-2003 € 174.000 € 163.000 
2001-2002 € 145.000 € 135.000 
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Informatiebron 7  
 
Resultatenrekeningen van het boekenfonds, toelichting erop en enkele 
aanvullende gegevens over de periode 2006-2008. 
 
Resultatenrekening over 2006-2007 2007-2008 
   
Opbrengsten   
Ontvangsten leermiddelen € 634.250 € 664.000 
Boetes €     3.700 €     1.000  
Totaal € 637.950 € 665.000 
   
Kosten   
Loonkosten €   68.550 €   75.000 
Toevoeging aan Voorziening €     4.426 €     4.500 
Rentelasten, zie 1) €   28.024  
Afschrijving huurboeken € 225.800   
Overige afschrijvingen € 250.000 € 242.000  
Administratie en Beheer €   53.000 €   42.000 
Overige kosten €     7.000 €     8.000 
Resultaat €     1.150 ________ 
Totaal € 637.950 € 665.000 

 
1)Toelichting Rentelasten 2007-2008. 
Het boekenfonds heeft met zijn bank de volgende afspraak gemaakt. 
Voor de financiering van de aankoop van de te verhuren theorieboeken heeft het 
boekenfonds een langlopende lening. De rente van deze lening in het boekjaar 
2007-2008 bedraagt € 28.194,-. 
 
Voor de financiering van de aankoop van de overige leermiddelen zoals 
werkboeken en rekenmachines, maakt het boekenfonds gebruik van de ruimte in 
haar rekening-courantkrediet. Gedurende de maanden juni tot en met oktober 
van 2007 is het rentepercentage voor dit krediet op jaarbasis 5%. 
 
Aanvullende gegevens: 
− Bij het boekenfonds loopt het boekjaar van 1 mei tot en met 30 april. 
− Op de balans van 1 mei 2007 bedroeg het saldo van de post Reserves 

€ 9.000,- . 
− Op 1 augustus 2007 zijn de bestelde leermiddelen door de boekhandel 

geleverd en gesorteerd opgeslagen in de lege lokalen van het FKC. Tevens 
is de bijbehorende factuur van de boekhandel ontvangen en direct betaald. 

− Medio september worden door het boekenfonds de facturen voor de verhuur 
van de theorieboeken en de verkoop van de andere leermiddelen verstuurd. 
De deelnemers aan het boekenfonds geven toestemming om het bedrag van 
de factuur te voldoen door middel van automatische incasso. Het 
boekenfonds incasseert deze bedragen op 1 oktober 2007. 
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management & organisatie HAVO 2008-1 
 

uitwerkbijlage 
 
 
 
 

 15  
verandering van de totale 
opbrengsten 

  
€ …………….. 

verandering van de totale 
variabele kosten 

 
€ ……………… 

 

verandering van de totale 
constante kosten 

 
€ ……………… 

 

verandering totale kosten   
€  ……………….. 

verandering totale winst 
 

  
€ ………………… 

 
 
Berekening: 
 
Verandering van de totale variabele kosten: 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 34 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 62 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening gevraagd wordt, worden aan het 
antwoord meestal geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg of berekening 
ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. Als er 
bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee redenen, dan 
worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 2
woensdag 18 juni
13.30 -16.30 uur
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Opgave 1  
 
Doorlopend Krediet: 5,2% rente! 
 
Het is mogelijk bij Postkrediet! Het Doorlopend Krediet biedt u veel vrijheid. U 
heeft namelijk doorlopend beschikking over een geldbedrag. Dit bedrag, of 
een deel hiervan, kunt u opnemen tegen slechts 5,2% rente. 
Het Doorlopend Krediet is een zeer flexibele lening. U krijgt een kredietlimiet en 
mag tot dat bedrag opnemen wat u wilt. Wat u niet opneemt, gebruikt u niet en 
daar betaalt u dus ook geen rente over. Als u weer wat ruimer in uw inkomsten 
zit, kunt u ook boetevrij aflossen. Kies ook voor deze zeer aantrekkelijke en 
goedkope lening van Postkrediet en vraag direct een offerte aan. 
 

Tarieven Doorlopend Krediet 

kredietlimiet
te betalen per 

maand 
effectieve rente 

op jaarbasis 

theoretische 
looptijd 

(maanden) 

€  8.000 € 160 5,2% 56 

€ 16.000 € 320 5,2% 56 

€ 24.000 € 480 5,2% 56 

€ 32.000 € 640 5,2% 56 

 
 bron: www.postkrediet.nl 
 
Een doorlopend krediet en een persoonlijke lening zijn vormen van 
consumptief krediet. 

1p 1 Noem nog één andere vorm van consumptief krediet. 
2p 2 Noem twee verschillen tussen een persoonlijke lening en een doorlopend 

krediet. 
 
Jan neemt het totale bedrag van zijn doorlopend krediet van € 16.000,- in één 
keer op. Hij betaalt de 56 termijnbedragen en tussentijds vinden geen extra 
aflossingen plaats. 

1p 3 Hoe heet een maandelijks gelijk bedrag dat bestaat uit aflossing en interest? 
2p 4 Bereken het totale bedrag aan interest dat Jan heeft betaald. 

 

Pagina: 499Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 800047-2-063o 3 lees verder ►►►

Opgave 2  
 
Extern onderzoek Centraal Museum 
 
Utrecht, 8 december. Externe expertise wordt ingezet om een einde te maken 
aan de onrust die heerst onder het personeel van het Centraal Museum in 
Utrecht. Dat antwoordde de Utrechtse cultuurwethouder donderdag op 
gemeenteraadsvragen van D66 en Leefbaar Utrecht over de onvrede bij het 
museumpersoneel over het functioneren van de directeur. De raadsvragen 
werden gesteld naar aanleiding van het vertrek van zeven medewerkers van het 
museum, het onvermogen van de directeur om sponsoren te vinden en zijn 
gebrek aan visie en durf. De ondernemingsraad van het Centraal Museum en de 
directeur zijn akkoord gegaan met de inzet van een externe bemiddelaar, aldus 
de wethouder.  
 
 bron: NRC, 8 december 2006 (gewijzigd) 
 
 
In het artikel staat dat de ondernemingsraad akkoord is gegaan met de inzet van 
een externe bemiddelaar. 

1p 5 Van welk recht heeft de ondernemingsraad van het Centraal Museum gebruik 
gemaakt? 

1p 6 Wat zou een voordeel kunnen zijn van de keuze voor een externe bemiddelaar? 
 
In iedere organisatie vinden beoordelingsgesprekken en 
functioneringsgesprekken plaats. 

2p 7 In welk van deze twee gesprekken is het formeel correct dat een werknemer de 
directeur aanspreekt op zijn gebrek aan visie en durf? Motiveer het antwoord. 
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Opgave 3  
 
Bij deze opgave horen vier informatiebronnen (de informatiebronnen 1 tot en 
met 4) en een uitwerkbijlage voor de vragen 15 en 16. In informatiebron 1 staan 
gegevens over de productiecapaciteit van het olieveld Cantarell. 
Informatiebron 2 bevat informatie over het inkoopcontract. Informatiebron 3 
geeft informatie over de kosten van het olieveld Petrotabajo. Informatiebron 4 
geeft de verwachte marktontwikkeling van ruwe aardolie. 
 
Bij deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing.  
 
Mexpet is een Mexicaanse handelsonderneming die vaten olie in- en verkoopt. 
Mexpet is momenteel volledig afhankelijk van de olieleveranties van het olieveld 
Cantarell waarvoor zij een vergunning heeft om olie te laten oppompen. 
Op de balans van Mexpet wordt bij de vaste activa een onderscheid gemaakt 
tussen materiële vaste activa, immateriële vaste activa en financiële vaste 
activa. 

1p 8 Tot welke groep van de vaste activa behoort een vergunning? 
 
Meer informatie over Cantarell is te vinden in informatiebron 1. 
In 2007 bedroegen de totale kosten van een vat olie voor Mexpet  
gemiddeld € 35,-. 
De totale nettowinst in 2007 bedroeg 7,3 miljard euro. Er wordt 365 dagen per 
jaar olie gewonnen. 
 

1p 9 Bereken de nettowinst per vat olie in 2007. 
2p 10 Bereken voor 2007 de nettowinst van een vat olie in procenten van de 

verkoopprijs. 
 
Uit informatiebron 1 blijkt dat het olieveld Cantarell snel opgedroogd zal raken. 

1p 11 Bereken hoeveel procent de productiecapaciteit van het olieveld Cantarell in 
2009 lager is dan in 2007. 
 
Door de snelle opdroging van het olieveld Cantarell zal volgens de directie de 
nettowinst onder druk komen te staan. De vergunning voor Cantarell eindigt per 
1 januari 2008. De directie van Mexpet heeft per 1 januari 2008 twee opties om 
over olie te blijven beschikken: 
− Een eerste optie is dat Mexpet een meerjarig inkoopcontract afsluit met de 

olieleverancier Mobiloil (informatiebron 2). 
− De tweede optie is dat Mexpet een vergunning verkrijgt voor een nieuw 

olieveld, Petrotrabajo, zodat Mexpet daar olie kan laten oppompen 
(informatiebron 3). 
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2p 12 Loopt Mexpet, ondanks de vaste prijs in het inkoopcontract, over 2008 (het 
eerste jaar) een prijsrisico op de ingekochte olie? Motiveer het antwoord. 

2p 13 Zal de inkoopprijs die Mexpet vanaf 2009 naar verwachting zal moeten betalen 
bij het inkoopcontract hoger, lager of gelijk zijn aan die van 2008? Motiveer het 
antwoord (zie informatiebron 2 en 4). 

1p 14 Bereken de jaarlijkse afschrijvingskosten van de vergunning. 
2p 15 Bereken de mogelijke afzet door Mexpet in 2008 bij de beide opties. Vul hiertoe 

de uitwerkbijlage in. 
 
Om haar keuze tussen vergunning of inkoopcontract te maken, heeft de directie 
van Mexpet als criterium gesteld de hoogste nettowinstmarge in 2008 en dat de 
nettowinstmarge in 2008 hoger moet zijn dan die van 2007.  

6p 16 Bereken voor welke optie Mexpet zal kiezen. Vul de uitwerkbijlage in. 
 
 

Opgave 4  
 
De contributie voor het jaar 2008 van de handbalclub ‘Samenspel Doet 
Overwinnen’ (SDO) bedraagt € 30,- per kwartaal. De club telt in totaal 225 
leden. 
Eind maart bleek dat 210 leden voor het tweede kwartaal van 2008 betaald 
hadden.  
De overige leden betalen de contributie van het tweede kwartaal van 2008 in 
april 2008. SDO stelt maandelijks een balans en een resultatenrekening op. 
 

2p 17 Bereken de contributieopbrengst van SDO voor april 2008. 
1p 18 Bereken het bedrag dat SDO per 31 maart 2007 onder de post ‘Vooruit 

ontvangen contributie’ op de balans zal opnemen. 
2p 19 Staat deze post debet of credit op de balans? Motiveer het antwoord. 
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Opgave 5  
 
Christel stort op haar twaalfde verjaardag een bedrag van € 1.500,- op haar 
spaarrekening bij de Fort Bank, waarop een interest van 1% per kwartaal wordt 
vergoed. Haar tweelingbroer Michel stort ook een bedrag op zijn spaarrekening 
bij de Dijk Bank, maar met een interestvergoeding van 4% per jaar. De interest 
wordt telkens aan het eind van elke periode bijgeschreven op hun 
spaarrekening. Bij deze spaarrekeningen zijn opnames tot de achttiende 
verjaardag niet toegestaan. 
 

1p 20 Leg uit dat er in beide gevallen sprake is van samengestelde interest. 
 

2p 21 Bereken het bedrag dat Christel op haar achttiende verjaardag op haar 
spaarrekening bij de Fort Bank heeft staan na bijschrijving van de interest. 
 
Michel wil niet voor zijn zus onderdoen en wil op zijn achttiende verjaardag 
€ 2.000,- op zijn spaarrekening hebben staan. 

2p 22 Bereken het bedrag dat Michel dan op zijn twaalfde verjaardag op zijn 
spaarrekening bij de Dijk Bank moet storten. 
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Opgave 6  
 
Bij deze opgave horen vier informatiebronnen (informatiebron 5 tot en met 8) en 
een formuleblad. In informatiebron 5 staat een beschrijving van de aan voetbal 
gerelateerde activiteiten van Ajax. In informatiebron 6 staat een toelichting op de 
netto omzet. In informatiebron 7 staat de begroting van de clubs uit de 
eredivisie. In informatiebron 8 staan de balansen van Ajax nv op 30 juni van de 
boekjaren 2004/2005 en 2005/2006 en een toelichting op de post 
“vergoedingssommen” van de balans. 
 
Olympya is op de wereldmarkt een nieuwkomer op het gebied van sportkleding 
en sportattributen. Deze onderneming wil onderzoeken of het voor haar 
aantrekkelijk is om een partnershipcontract met Ajax af te sluiten. 
Het partnershipcontract van Adidas met Ajax dat aan het einde van het seizoen 
2008-2009 (informatiebron 5) afloopt, is voor Olympya een uitgelezen kans om  
te kijken of zij de plaats van Adidas kan overnemen. 
AFC AJAX NV (verder te noemen Ajax) is een onderneming die zich in 
hoofdzaak bezighoudt met betaald voetbal. Naast de opbrengsten uit de verkoop 
van kaartjes (recettes) krijgt Ajax ook nog op andere manieren geld binnen. Een 
voorbeeld hiervan zijn de mediarechten. 

2p 23 Verklaar waarom de mediarechten van Ajax ook belangrijk zijn voor Olympya. 
2p 24 Welk doel zal Olympya als nieuwkomer op de wereldmarkt willen bereiken met 

het afsluiten van een partnershipcontract met Ajax? Motiveer het antwoord. 
1p 25 Onder welk marketinginstrument van Olympya valt het partnershipcontract met 

Ajax? 
 
Het is uiteraard ook van belang dat de andere ondernemingen die een 
partnershipcontract met Ajax hebben, geen bezwaar zullen hebben tegen de 
komst van Olympya. Uit gesprekken met die andere ondernemingen blijkt dit het 
geval te zijn. 

2p 26 Geef een mogelijke reden waarom de andere ondernemingen geen bezwaar 
zullen hebben tegen de komst van Olympya. 
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Olympya heeft een aantal criteria opgesteld waaraan Ajax zal moeten voldoen 
voordat ze met Ajax besprekingen aangaat over een mogelijk 
partnershipcontract. Deze criteria zijn: 
 
Publiciteitswaarde: 
a De televisierechten van Ajax voor het seizoen 2005-2006 moeten met 

minimaal € 2.500.000,- stijgen ten opzichte van het vorige seizoen. 
Begroting: (Deze wordt beoordeeld op twee aspecten.) 
b De begrote uitgaven van Ajax voor het seizoen 2006-2007 ten opzichte van 

het seizoen 2005-2006 moeten minimaal met een zelfde percentage stijgen 
als de procentuele toename van de begrote uitgaven van alle eredivisieclubs 
tezamen. 

c De procentuele toename van de investering door Ajax in contractspelers in 
het seizoen 2005-2006 ten opzichte van het seizoen 2004-2005 moet 
tenminste 15% zijn. 

Continuïteit: 
d De solvabiliteit van Ajax moet op 30 juni 2006 minimaal 275% zijn. 
 

2p 27 Bereken of de inkomsten op basis van de televisierechten aan criterium a 
voldoen (zie informatiebron 6). 
 

2p 28 Bereken of de procentuele verandering van de begrote uitgaven van Ajax aan 
criterium b voldoet (zie informatiebron 7). 
 
In het seizoen 2004-2005 heeft Ajax € 16.982.000,- geïnvesteerd in 
contractspelers. 

3p 29 Bereken op basis van informatiebron 8, of Ajax voldoende geïnvesteerd heeft in 
haar contractspelers gedurende het seizoen 2005-2006, opdat er voldaan wordt 
aan criterium c. 
 

2p 30 Toon met een berekening aan of de solvabiliteit van Ajax aan het gestelde 
criterium d voldoet (zie het formuleblad). 

1p 31 Zal Olympya met Ajax besprekingen aangaan over een partnershipcontract? 
Licht het antwoord toe. 
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Opgave 7  
 
In deze opgave wordt de btw buiten beschouwing gelaten. 
 
Handelsonderneming Lombarda bv is een groothandel in kinderzitjes. In 2008 
verkoopt Lombarda uitsluitend kinderzitjes tegen een prijs van € 42,50 per stuk. 
 
Lombarda verwacht in 2008 de volgende kosten te maken: 
− de inkoopprijs per kinderzitje (exclusief inkoopkosten)    €       22,- 
− variabele inkoopkosten     € 24.500,- 
− constante inkoopkosten € 32.000,- 
− variabele verkoopkosten € 58.000,- 
− constante verkoopkosten € 62.000,- 
− variabele algemene kosten € 77.500,- 
− constante algemene kosten € 96.000,- 
 
De verwachting is dat er 20.000 kinderzitjes zullen worden ingekocht en afgezet 
in 2008. 
Er is maar één leverancier van kinderzitjes. De maximum hoeveelheid die de 
leverancier kan leveren aan Lombarda is 25.000 kinderzitjes per jaar. 
 

3p 32 Bereken voor Lombarda het verschil tussen de verkoopprijs en de variabele 
kosten per kinderzitje.  

2p 33 Bereken welke afzet Lombarda zal moeten realiseren om een winst van 
€ 75.000,- te behalen in 2008. 

2p 34 Bereken de maximaal haalbare winst voor Lombarda in 2008. 
 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

800047-2-063o* 
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Formuleblad 
 
Formule voor de beantwoording van vraag 30. 
 

 30 Solvabiliteit = totaal vermogen
vreemd vermogen

 × 100% 
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Informatiebron 1  
 
Productiecapaciteit olieveld Cantarell 
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per dag
(x 1.000)

 
 
In 2007 is de productiecapaciteit van Cantarell gelijk aan de vraag van de 
afnemers van Mexpet. Na 2007 is de productiecapaciteit van Cantarell 
ontoereikend om aan de vraag te kunnen voldoen.
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Informatiebron 2  
 
Gegevens over het inkoopcontract 
 
Leverancier 
Naam:  Mobiloil 
Plaats:   Houston 
Datum:  1 juli 2007 
 
Afnemer 
Naam:   Mexpet 
Plaats:   Guadalajara 
Datum:  1 juli 2007 
 
Looptijd contract 
5 jaar (1 januari 2008 – 1 januari 2013) 
 
Prijs 
Voor geheel 2008 geldt een vaste inkoopprijs van € 40,- per vat (159 liter). 
Vanaf 2009 wordt de inkoopprijs maandelijks vastgesteld en afhankelijk gesteld 
van de ontwikkelingen op de wereldmarkt voor ruwe olie type A2. 
De bijkomende overige kosten bedragen € 3,25 per vat en gelden voor de 
gehele looptijd van het contract. 
 
Producten 
Productspecificatie: ruwe aardolie type A2. Identificatie: een onafhankelijke 
inspecteur (aan te wijzen door Mexpet) zal op gezette tijden controleren of de 
geleverde ruwe olie voldoet aan de standaardkwaliteit A2. 
 
Leveringscapaciteit  
2.400.000 vaten olie per dag 
 
Transportmiddel 
Het transportmiddel waarmee de producten geleverd worden, voldoet aan alle 
technische eisen en veiligheidseisen die gelden in de distributie van ruwe 
aardolie (convenant Texas 2005). 
 
Tijdstip van aflevering 
De eerste levering zal plaats vinden met ingang van 1 januari 2008. 
Elk halfjaar dient Mexpet vooraf aan Mobiloil door te geven hoeveel vaten olie 
moeten worden geleverd voor het komende halfjaar. 
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Informatiebron 3 
 
Gegevens over de kosten van het olieveld Petrotrabajo 
 
Bij de nationale overheid van Mexico kan Mexpet een vergunning kopen voor 
een ander olieveld, Petrotrabajo. Het oppompen besteedt men uit aan een firma 
die daarvoor de technologie heeft: Shell Mexico. Per vat olie moet Mexpet aan 
Shell betalen. In onderstaande tabel staan gegevens over de tweede optie. 
 
Ingangsdatum 1 januari 2008 
Looptijd vergunning 15 jaar 
Aankoopbedrag vergunning € 405 miljard 
Afschrijving op de vergunning jaarlijks gelijke bedragen 
Betaling aan Shell Mexico € 1,50 per vat olie (2008) 

€ 1,80 per vat olie (2009) 
Leveringscapaciteit 2.200.000 vaten per dag 

 
 

Informatiebron 4  
 
Verwachte ontwikkeling op de wereldmarkt van ruwe aardolie  
 
Vraag 
(uitgedrukt in vaten olie A2 per dag) 

Met ingang van 2008 zal de 
vraag naar olie door afnemers 
van Mexpet jaarlijks ten opzichte 
van het vorige jaar met 190.000 
vaten stijgen. 

Verkoopprijsontwikkeling van een vat  
olie A2 

2008: € 50,- 
2009: € 60,- 
2010: € 70,- 

 

Pagina: 511Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 800047-2-063b 6 lees verder ►►►

Informatiebron 5  
 
Aan voetbal gerelateerde activiteiten van Ajax 
 
De voetbalactiviteiten worden ondersteund door daaraan gerelateerde 
activiteiten. Via mediarechten, partnerships, sponsoring en merchandising 
worden extra inkomsten gegenereerd. 
 
De mediarechten bestaan voor het grootste deel uit traditionele televisierechten. 
Ontwikkelingen op het gebied van nieuwe media als vast en mobiel internet en 
breedband zijn veelbelovend en zullen naar verwachting voor een stijging van 
de inkomsten zorg dragen. De inkomsten uit televisierechten kwamen het 
afgelopen seizoen voort uit afspraken met NOS, SBS6, Canal+, Tien, RTL en 
Versatel. 
 
Ajax heeft op dit moment 6 partnershipcontracten (ABN-AMRO, Adidas, 
Advanced Travel Partner, Amstel, KPN en Tele2) en 17 sponsors. Bij een 
partnership is er sprake van een langdurige vorm van sponsoring en zijn de 
sponsorbedragen hoger. In algemene zin streeft Ajax naar driejarige 
overeenkomsten met zijn commerciële relaties. Met twee van de belangrijkste 
partners lopen de contracten langer. Met ABN AMRO loopt het contract tot en 
met seizoen 2010-2011 en met Adidas tot en met seizoen 2008-2009. 
 
Het sponsorbeleid van Ajax is erop gericht de partners en sponsors optimaal te 
ondersteunen bij het activeren van hun commerciële beleid, zowel nationaal als 
internationaal. Ajax zet zich in om hun aanpak ten aanzien van sponsoring zo 
veel mogelijk te verbreden en te verdiepen. De club voorziet de partners en 
sponsors van exposure (uitstraling) met behulp van de Ajax-mediamix. Deze mix 
bestaat ondermeer uit Ajax.nl, Ajax Magazine, het wedstrijdprogrammablad 
Kick Off en de voor Ajax altijd aanwezige vrije publiciteit. Ajax wil partners 
overtuigen van het belang om club en merknaam op te nemen in hun landelijke 
en internationale marketing- en communicatiebeleid. Zo wordt gestreefd naar 
een samenwerking die beide partijen een nog groter platvorm biedt voor zakelijk 
en sportief succes. 
 
 bron: jaarrekening Ajax (gewijzigd) 
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Informatiebron 6  
 
Toelichting op de NETTO OMZET van Ajax 
 
Per activiteit ( bedragen × € 1.000) Seizoen 

2005-2006 
Seizoen 

2004-2005 
   
Voetbal   
Recettes competitie, nationale beker 
en vriendschappelijke wedstrijden 

5.298 3.418 

Recettes Europa en Africa Cup 6.210 5.153 
Premies Europa Cup 7.094 4.191 
Seizoenkaarten 8.662 8.999 
Business-seats en skybox-plaatsen 9.513 9.586 
Indirecte wedstrijdbaten 1.030 1.970 
Subtotaal 37.807    33.317 
   
Sponsoring 19.328 18.868 
Televisierechten 11.871   8.260 
Merchandising   5.424   6.180 
 36.623 33.308 
Totaal netto omzet 74.430 66.625 

 
 bron: jaarrekening Ajax (gewijzigd) 
 

Pagina: 513Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 800047-2-063b 8 lees verder ►►►

Informatiebron 7  
 
Begroting van de uitgaven (in miljoenen euro’s) van de clubs uit de 
eredivisie 
 
 seizoen 
Club 2005-2006 2006-2007 
Ajax 60 65 
PSV 50 55 
Feyenoord 41 40,2 
SC Heerenveen 21 23 
AZ 15 21 
FC Twente 14 15,1 
FC Utrecht 14,5 15 
Vitesse 12,5 13,7 
FC Groningen 10,4 12,5 
NEC 11,5 11,9 
Willem II 10,5 11,8 
Roda JC 11,5 11,5 
NAC Breda 11,8 11 
Sparta Rotterdam 7,8 8,8 
ADO Den Haag 8,1 8,1 
RKC Waalwijk 7,9 7,9 
Heracles Almelo 6,5 7,3 
Excelsior 2,9 *) 3,6 
Totaal 316,9 342,4 

 
*) in dat jaar speelde Excelsior nog in de eerste divisie. 
 
 bron: knvb 
 
 

Pagina: 514Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 800047-2-063b 9 lees verder ►►►

Informatiebron 8  
 
Balansen van Ajax nv op 30 juni van de boekjaren 2004/2005 en 2005/2006 
en een toelichting op de post “vergoedingssommen” van de balans. 
 
Opmerking 
In verband met het verloop van de competitie is er sprake van een boekjaar dat 
loopt van 1 juli tot en met 30 juni. 
 

balans van Ajax nv per 30 juni 2005 
bedragen × € 1.000 

 30-06-2005  30-06-2005 

ACTIVA  PASSIVA  

immateriele vaste activa eigen vermogen  

vergoedingssommen*) 29.201 aandelenkapitaal en reserves 72.059 

 resultaat 2004-2005 2.853 

materiele vaste activa   74.912

onroerende zaken 8.966   

machines en installaties 100 voorzieningen  

andere vaste activa 1.606 pensioenen 688 

 10.672 overige voorzieningen 6.492 

   7.180

financiële vaste activa   

andere deelnemingen 9.089 langlopende schulden  

overige vorderingen 12.846 obligatie lening 84 

 21.935 onderhandse leningen 7 

   91

   

vlottende activa kortlopende schulden  

voorraden  545 crediteuren 9.973 

debiteuren en overige vorderingen 29.518 aflossing lening 4 

liquide middelen 22.002

 52.065

belasting en premies sociale 
verzekeringen 

 
1.490 

 nog te betalen bedragen 10.279 

 vooruit ontvangen bedragen 9.944 

   31.690

Totaal activa 113.873 Totaal passiva  113.873
 
*) Vergoedingssommen (= boekwaarde van de gecontracteerde spelers) 
Transfer- en tekengelden en bijkomende kosten inzake spelerscontracten 
worden op de balans opgenomen onder de post ‘vergoedingssommen’.  
De afschrijvingen vinden lineair plaats over de looptijd van het contract.  
In het seizoen 2005-2006 is er voor een bedrag van € 12.238.000,- 
afgeschreven op de vergoedingssommen. 
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balans van Ajax nv per 30 juni  2006 
bedragen × € 1.000 

 30-06-2006  30-06-2006 

ACTIVA  PASSIVA  

immateriele vaste activa  eigen vermogen  

vergoedingssommen*  37.441 aandelenkapitaal en reserves 74.910 

  resultaat 2005-2006 −6.626 

materiele vaste activa    68.284

onroerende zaken 8.442   

machines en installaties 110 voorzieningen  

andere vaste activa 1.549 pensioenen 977 

  10.101 overige voorzieningen 4.631 

    5.628

financiële vaste activa    

andere deelnemingen 5.014 lang lopende schulden  

overige vorderingen 11.733 obligatie lening 309 

  16.747 onderhandse leningen 30 

    339

    

vlottende activa  kortlopende schulden  

voorraden 787 crediteuren 8.323 

debiteuren en overige vorderingen 22.045 aflossing lening 7 

liquide middelen 19.088 

  41.920

belasting en premies sociale  
verzekeringen 

 
1.753 

  nog te betalen bedragen 12.061 

  vooruit ontvangen bedragen 9.274 

    31.958

Totaal activa 106.209 Totaal passiva 106.209
 
 bron: jaarrekening Ajax (gewijzigd) 
 

einde  800047-2-063b* 
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management & organisatie HAVO 2008-2 
 

uitwerkbijlage 
 
 
 
 

 15  
 in duizenden vaten per dag 

 Jaar Vraag Leveringscapaciteit Afzet 
  Vergunning 

Petrotrabajo 
Inkoopcontract

Mobiloil 
Vergunning 
Petrotrabajo 

Inkoopcontract
Mobiloil 

2008 
 

………. …………… ………….. …………. …………… 

 
 

 16  
 in miljoenen euro’s 
 Vergunning 

Petrotrabajo 
Inkoopcontract 

Mobiloil 
 Jaar 2008 Jaar 2008 
Omzet  ……………..  …………… 
Inkoopwaarde van de omzet …………….. …………… 
Overige variabele kosten …………….. …………… 
Afschrijvingen …………….. …………… 
Overige constante kosten  1.400   1.400  
Netto winst        € ……………..        € …………… 

 
Berekening: 
 
Omzet bij de vergunning: ………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….. 
Omzet bij het inkoopcontract: …………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………. 
Inkoopwaarde van de omzet bij de vergunning: ……………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….. 
Inkoopwaarde van de omzet bij het inkoopcontract: …………………………………. 
……………………………………………………………………………………………….. 
Overige variabele kosten bij de vergunning: …………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………….. 
Overige variabele kosten bij het inkoopcontract: …………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
Afschrijvingen bij de vergunning: ………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………….. 
Afschrijvingen bij het inkoopcontract:…………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….. 
Let op: zie informatie op de achterzijde van dit blad. 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________

800047-2-063u 
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Conclusie: De nettowinstmarge is het hoogst bij de vergunning / inkoopcontract  
(doorhalen wat niet van toepassing is) en bedraagt: ...........................................  
en is hoger/lager (doorhalen wat niet van toepassing is) dan die van 2007. 
 
Mexpet kiest voor vergunning / inkoopcontract (doorhalen wat niet van 
toepassing is). 
 
 
De berekening van de nettowinstmarge: ............................................................  
 
 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  800047-2-063u* 
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700023-1-064o 

Examen HAVO 

2007 
 
 
 

 management & organisatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 32 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 61 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening gevraagd wordt, worden aan het 
antwoord meestal geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg of berekening 
ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. Als er 
bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee redenen, dan 
worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld.

tijdvak 1
vrijdag 1 juni

13.30 - 16.30 uur
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Opgave 1 
 
Handelsonderneming Witgoed verkoopt voornamelijk wasmachines en 
wasdrogers. Bij Witgoed kunnen de klanten geen gebruik maken van koop op 
afbetaling maar wel van huurkoop. 

1p 1 Leg uit wat het voordeel voor Witgoed is om wel huurkoop toe te passen en 
geen koop op afbetaling. 
 
Een klant koopt een wasmachine met een adviesprijs van € 1.500,-. Witgoed 
sluit met deze klant een huurkoopcontract af. Hierbij heeft de klant de keuze 
tussen twee verschillende looptijden: 
1 twaalf maandelijkse termijnen van elk € 140,-; 
2 zestien maandelijkse termijnen van elk € 105,-. 

2p 2 Leg uit bij welke van de twee genoemde looptijden het rentepercentage het 
laagst is. 
 
 

Opgave 2  
 
Bij deze opgave horen vijf informatiebronnen. In informatiebron 1 zijn van  
Juices & Salads (J&S) de balansen per 31 december 2003 en 2004 en de winst- 
en verliesrekeningen over 2003 en 2004 opgenomen. In informatiebron 2 is een 
aantal kengetallen van de grootste horecaondernemingen in de Verenigde 
Staten opgenomen. Informatiebron 3 gaat over de invloed van het werkklimaat 
op de resultaten van de onderneming. Informatiebron 4 bevat gegevens over de 
werknemers van J&S en van Starbucks. Informatiebron 5 is een gedeelte uit het 
rapport van de bedrijfseconomische medewerker aan de directie van J&S.  
 
Juices & Salads (J&S) is een keten van snackbars in de Verenigde Staten die 
voornamelijk versgeperste fruit- en groentesappen en gezonde salades 
verkoopt. Het hoofd van de afdeling P&O (Personeel en Organisatie) is van 
mening dat door het voeren van een beter personeelsbeleid de winst van de 
onderneming zal verbeteren. Hij baseert zijn mening op een publicatie in het 
Amerikaanse zakenblad Fortune. 
In maart 2005 stelt het hoofd P&O voor dat J&S het personeelsbeleid moet 
verbeteren door meer geld uit te geven aan professionele training en motivatie 
van alle werknemers.  
 
Om het voorstel te ondersteunen wil hij een bedrijfseconomische medewerker 
laten aantonen dat door het geven van professionele training en het motiveren 
van medewerkers, de winst van J&S over 2006 zal toenemen. 
Een van de branchegenoten die bekend staat om het zeer goede 
personeelsbeleid met onder andere professionele training, is Starbucks. De 
medewerker vergelijkt deze onderneming met J&S. 
Om de resultaten van beide ondernemingen te vergelijken maakt de 
medewerker gebruik van de rentabiliteitcijfers van het eigen vermogen van beide 
ondernemingen en niet van de absolute winstbedragen. 
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2p 3 Leg met behulp van informatiebronnen 1 en 2 uit waarom bij vergelijking van 
resultaten van deze twee ondernemingen het onjuist is om de absolute 
winstbedragen te vergelijken. 

2p 4 Bereken met behulp van informatiebron 1 de rentabiliteit van het eigen 
vermogen van J&S over het jaar 2004 (zie formuleblad).  
 

1p 5 Bepaal, mede met behulp van informatiebron 2, of de rentabiliteit van het eigen 
vermogen van J&S over 2004 beter of slechter is dan de rentabiliteit van het 
eigen vermogen van Starbucks over 2004.  
 
Volgens informatiebron 3 levert training en motivatie een beter werkklimaat 
(werknemerstevredenheid) op.  

2p 6 Op grond van welk gegeven uit informatiebron 4 kan de bedrijfseconomische 
medewerker van J&S aantonen dat het betere personeelsbeleid van Starbucks 
leidt tot een beter werkklimaat? Licht het antwoord toe. 
 
Een beter werkklimaat leidt bij een gelijkblijvende omzet tot verlaging van de 
loonkosten per product. 

2p 7 Noem twee elementen die in informatiebron 3 vermeld staan, die tot gevolg 
kunnen hebben dat de loonkosten per product dalen. Licht het antwoord toe.  
 
Volgens informatiebron 3 levert een beter werkklimaat ook een hoger niveau van 
klanttevredenheid op, waardoor een hogere omzet gehaald kan worden. 

2p 8 Leg uit hoe een hogere klanttevredenheid een hogere omzet tot gevolg kan 
hebben.  
 
De medewerker heeft berekend dat, door de voordelen die in informatiebron 3 
worden vermeld, de loonkosten van de vestigingen in 2006 met 3% kunnen 
dalen ten opzichte van 2004. 

1p 9 Bereken met behulp van informatiebron 1 de verwachte loonkosten van de 
vestigingen voor 2006 afgerond op 1.000 dollar. 
 
In informatiebron 5 staan de conclusies van de bedrijfseconomische 
medewerker.  

2p 10 Bereken met behulp van de informatiebronnen 1 en 5 de verwachte omzet voor 
2006 afgerond op 1.000 dollar. 
 
De bedrijfseconomische medewerker heeft verondersteld dat het 
brutowinstpercentage in 2006 gelijk zal zijn aan het brutowinstpercentage van 
2004 (zie informatiebron 5).  

2p 11 Bereken de verwachte inkoopwaarde van de omzet voor 2006 afgerond op 
1.000 dollar. 
 

3p 12 Leg, mede met behulp van een berekening uit, of de bedrijfseconomische 
medewerker van J&S er in is geslaagd aannemelijk te maken dat de winst kan 
toenemen als J&S meer geld gaat uitgeven aan training van medewerkers. Maak 
hiervoor gebruik van de uitwerkbijlage die bij deze vraag hoort. 
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Opgave 3 
 
In deze opgave wordt geen rekening gehouden met btw. 
 
Verhagen bv handelt onder andere in kleine trampolines. De trampolines worden 
verkocht aan bouwmarkten en tuincentra. 
Voor de voorraadwaardering past Verhagen bv het lifo-systeem toe. 
Op 1 april 2007 zijn 250 trampolines met een inkoopprijs van € 77,- per stuk in 
voorraad. 
In april 2007 hebben de volgende inkopen en verkopen plaatsgevonden:  
  2 april ingekocht 300 trampolines à € 78,-; 
11 april verkocht  500 trampolines à € 89,-; 
21 april ingekocht  600 trampolines à € 79,-; 
24 april ingekocht  200 trampolines à € 79,50; 
26 april  verkocht  720 trampolines à € 89,-. 
 

2p 13 Bereken de brutowinst, die Verhagen bv heeft behaald met de verkoop op 
26 april 2007. 
 

2p 14 Bereken de waarde van de voorraad trampolines op 30 april 2007. 
 
Verhagen bv gaat in mei 2007 een korting aan de afnemers geven als die de 
trampolines op een in het oog springende plaats in de verkoopruimte neerzetten.  

2p 15 Past Verhagen bv door het geven van deze korting de pushdistributie of de 
pulldistributie toe? Motiveer het antwoord. 
 

Pagina: 522Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 700023-1-064o 5 lees verder ►►►

Opgave 4 
 
In deze opgave wordt geen rekening gehouden met btw. 
 
Stalenhoef bv handelt uitsluitend in één soort stalen kantoorkasten. Op het eind 
van het jaar stelt Stalenhoef bv met behulp van de kostprijs, de verkoopprijs vast 
voor het daaropvolgende jaar. 
Om de verkoopprijs voor 2006 per kast vast te stellen heeft de financieel 
medewerker van Stalenhoef bv de volgende opstelling gemaakt: 
 
gemiddelde inkoopprijs € 130,- 
inkoopkosten   -  7,09 
algemene kosten  -    21,- 
verkoopkosten   -  9,07 
kostprijs    € 167,16 
 
Voor 2006 is de nettowinstopslag 16% van de verkoopprijs.  
 

2p 16 Bereken het verkoopresultaat als in 2006 6.000 kasten verkocht worden. 
 
In 2006 heeft Stalenhoef bv 6.000 kasten verkocht tegen de vastgestelde prijs. 
Hiervoor zijn onderstaande werkelijke kosten gemaakt: 
inkoopwaarde van de verkopen exclusief inkoopkosten €  780.200,- 
inkoopkosten van de verkochte kasten -       48.100,- 
algemene kosten  -      147.000,- 
verkoopkosten   -        54.300,- 
totaal     €  1.029.600,- 
 

1p 17 Bereken de gerealiseerde winst van Stalenhoef bv over 2006. 
 

3p 18 Bereken het gezamenlijke budgetresultaat op de algemene kosten en 
verkoopkosten over 2006. Vermeld of het gezamenlijke resultaat voordelig of 
nadelig is. 
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Opgave 5  
 
Bij deze opgave horen vier informatiebronnen, de bronnen 6 tot en met 9.  
In informatiebron 6 zijn gegevens opgenomen over de blokhut Kjeld. 
Informatiebron 7 gaat over de investering in roeiboten. In informatiebron 8 is een 
grafiek opgenomen over de totale vermogensbehoefte van ’t Dobberke. 
Informatiebron 9 is een brief van de accountmanager van de Frieslandbank aan 
mevrouw T. Sikkema. 
 
In deze opgave wordt geen rekening gehouden met btw. 
 
De familie Sikkema is eigenaar van ‘De Dobber’, een goed lopende 
speciaalzaak op het gebied van sportvisserijartikelen. De laatste jaren komen 
vooral in de zomermaanden veel campinggasten uit het waterrijke natuurgebied 
de Aldegeasten. De zaak is daardoor te klein geworden. Uitbreiding op de 
huidige plaats is echter onmogelijk. Wel zijn er uitbreidingsmogelijkheden op 
een camping in het natuurgebied de Aldegeasten. 
 
De familie Sikkema laat Tineke Sikkema het plan voorbereiden om met ingang 
van 2008 een eenvoudige nevenvestiging (met de naam ’t Dobberke) te openen 
op de camping. 

2p 19 Noem één voordeel en één nadeel voor onderneming De Dobber van het starten 
van deze nevenvestiging. 
 
Met de campingeigenaar is Tineke overeengekomen dat zij voor de grond een 
bedrag van € 2.500,- betaalt en dat zij zelf voor de bedrijfsruimte zal zorgen. Als 
bedrijfsruimte heeft Tineke voor blokhut Kjeld (zie informatiebron 6) gekozen. 
Naast de aankoop van de grond, zijn er volgens Tineke geen andere uitgaven 
voor de bouw van de blokhut, dan de uitgaven genoemd in informatiebron 6.  

2p 20 Bereken de aanschafwaarde van het gebouw plus de grond, als Tineke bij de 
aankoop van de blokhut gebruik maakt van de kortingsregeling bij contante 
betaling. 
 
Tineke wil gebruik maken van de unieke ligging van ’t Dobberke en gaat naast 
de verkoop van sportvisserijartikelen ook roeiboten verhuren. Voor de aanschaf 
van 15 roeiboten zal Tineke de aanbieding van C&B Innovations bv als 
uitgangspunt nemen. Zie informatiebron 7. 

1p 21 Bepaal met behulp van informatiebron 7 de aanschafwaarde van de roeiboten 
die aan de eisen van Tineke voldoen.  
 
Omdat Tineke niet over voldoende eigen vermogen beschikt, zal ze een deel 
moeten lenen waarover zij een maximale rente van 6% per jaar wil betalen.  
Om de totale vermogensbehoefte vast te stellen, stelt Tineke de openingsbalans 
per 01-01-2008 van ’t Dobberke (zie uitwerkbijlage) op.  

4p 22 Stel met behulp van informatiebron 8 de openingsbalans per 01-01-2008 van 
’t Dobberke op. Gebruik daarbij de uitwerkbijlage die bij deze vraag hoort.
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Tineke heeft in verband met de kredietaanvraag de openingsbalans samen met 
haar prognose van de vermogensbehoefte voor de eerste 6 jaar (zie 
informatiebron 8) opgestuurd naar de accountmanager van de Frieslandbank.  

2p 23 Bepaal met behulp van informatiebron 8 de looptijd van de banklening en van de 
jaarlijkse aflossingsbedragen waarvan Tineke is uitgegaan bij de opstelling van 
de prognose. 
 
De openingsbalans en de prognose van de vermogensbehoefte worden in het 
overleg over de kredietaanvraag bij de Frieslandbank met de bankmedewerker 
besproken. In dit overleg brengt de bankmedewerker naar voren, dat volgens 
informatiebron 8 de totale vermogensbehoefte gelijk blijft, terwijl de omvang van 
het vreemd vermogen elk jaar daalt. 

2p 24 Noem twee manieren waarop het eigen vermogen van ’t Dobberke kan 
toenemen.  
 
De bankmedewerker merkt tijdens het overleg op dat, volgens hem, door de 
aanschaf van de vaste activa bij de start van ’t Dobberke, de totale 
vermogensbehoefte na de start van ’t Dobberke zal dalen. 

1p 25 Leg uit waarom de totale vermogensbehoefte van ’t Dobberke na de start zou 
kunnen dalen. 
 

2p 26 Leg met behulp van de door Tineke verstrekte informatie uit, dat aan de 
solvabiliteitseis van de Frieslandbank (zie informatiebron 9) zal worden voldaan. 
Motiveer het antwoord met een berekening (zie formuleblad). 
 

2p 27 Toon door middel van een berekening aan dat het rentepercentage van de door 
de Frieslandbank aangeboden lening binnen de door Tineke gestelde grens van 
maximaal 6% valt. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Opgave 6 
 
Handelsonderneming DRAF handelt in chemische producten. Ze wil het 
assortiment uitbreiden met de chemische vloeistof, catdraf.  
Voor de uitbreiding is een aparte loods nodig. De jaarlijkse constante kosten 
nemen daardoor toe.  
De afdeling calculatie heeft met behulp van het technisch rapport van deze 
geplande uitbreiding, onderstaand schema voor 2008 opgesteld: 
 

afzet 
in liters  

totale kosten 
in euro’s 

totale opbrengsten 
in euro’s 

100.000 245.000 160.000 
300.000 395.000 480.000 
500.000 545.000 800.000 

 
De afdeling calculatie gaat ervan uit dat de omvang van de afzet geen enkele 
invloed heeft op de verkoopprijs en op de variabele kosten per liter catdraf. 
 

2p 28 Bereken met behulp van het schema voor 2008 de begrote variabele kosten per 
liter catdraf. 
 

3p 29 Bereken voor 2008 de break-even afzet in liters catdraf (zie formuleblad). 
 
 

Opgave 7 
 
Media Plaza is een grote detailhandelsonderneming. Ze overweegt de 
schotelantenne Aiwo, een B-merk, in het assortiment op te nemen als aan de 
volgende voorwaarden voldaan wordt: 
− Op de schotelantenne moet een brutowinstmarge behaald worden van 50% 

van de inkoopprijs. 
− De maximale consumentenprijs inclusief 19% btw mag € 299,- zijn. 
Bij een prijs van € 299,- verwacht Media Plaza 1.000 schotelantennes Aiwo in 
2007 te kunnen verkopen. 
 

1p 30 Hoe wordt de prijsstelling genoemd die Media Plaza toepast door de 
verkoopprijs van de schotelantenne net onder de driehonderd euro te houden? 
 

2p 31 Bereken de inkoopprijs exclusief btw die Media Plaza maximaal wil betalen aan 
de leverancier van de schotelantenne Aiwo. 
 
Als men een B-merk vergelijkt met een A-merk dan zit het verschil niet alleen in 
de lagere prijs voor het B-merk, maar ook ten aanzien van het product. 

1p 32 Geef één voorbeeld waarin het A-merk verschilt van het B-merk ten aanzien van 
het marketinginstrument ‘product’.  
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Formuleblad 
 
Te gebruiken formules voor de beantwoording van de vragen 4, 26 en 29. 
 

 4 rentabiliteit van het eigen vermogen = nettowinst
eigen vermogen einde jaar

 × 100% 

 

 26 solvabiliteit = eigen vermogen
vreemd vermogen 

 × 100% 

 

 29 break-even afzet = constante kosten
verkoopprijs per product  variabele kosten per product−
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Informatiebron 1 
 

Balans Juices & Salads na winstverdeling (bedragen × 1.000 dollar) 
 31 december 2004 31 december 2003 
Activa   
Immateriële vaste activa 9.400 8.800 
Materiële vaste activa 177.000 171.200 
Voorraden 42.200 34.300 
Overige vlottende activa 63.600 37.800 
Liquide middelen   29.900   21.100 
 322.100 273.200  
   
Passiva   
Geplaatst aandelenvermogen 35.600 35.600 
Reserves 129.700 121.400 
Voorzieningen 23.200 22.900 
Schulden op lange termijn 116.300 82.500 
Schulden op korte termijn   17.300   10.800 
 322.100 273.200 

 
Winst- en verliesrekening Juices & Salads (bedragen × 1.000 dollar) 

 2004 2003 
Omzet  485.900  462.700 
Inkoopwaarde omzet  92.321  87.913  
Loonkosten vestigingen 238.400  225.100  
Overige exploitatiekosten 
vestigingen 

  63.579    61.787  

Kosten hoofdkantoor en 
verkoopkosten 

  65.300    63.800  

  459.600  438.600 
Netto-omzetresultaat  26.300  24.100 
Financiële lasten en baten  5.400  4.300 
Winst voor aftrek belasting  20.900  19.800 
Nettowinst  13.200  12.500 
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Informatiebron 2 
 
Kengetallen van de grootste horecaondernemingen in de Verenigde Staten 

 
 bron: Fortune (grootste ondernemingen in de VS op basis van omzet) 
 
 

Informatiebron 3 
 
De Beste Werkgevers presteren beter dan hun concurrenten 
 
Talrijke onafhankelijke studies tonen aan dat de organisaties op de Fortune’s 
‘100 Beste Werkgevers van Amerika ®’ hogere opbrengsten ontvangen dan hun 
concurrenten. Wanneer je investeert in werknemers, investeer je in het succes 
van de organisatie. In een door het Amerikaanse ministerie van 
werkgelegenheid gemaakt overzicht van meer dan 100 studies is geconcludeerd 
dat: 
− Er een positieve relatie bestaat tussen training en motivatie van werknemers 

enerzijds en verbetering in productiviteit, werknemerstevredenheid 
(werkklimaat) en financiële prestatie anderzijds. 

− Bij de ontwikkeling en implementatie van een ‘mensgerichte’ strategie een 
totale aanpak beter werkt dan een incidentele. 

− De invloed van beter personeelsbeleid groter is en meer voordeel oplevert 
wanneer de aanpak tenminste 3 jaar wordt voortgezet, zodat deze 
geïntegreerd kan worden in de organisatie als geheel. 

2004 

Naam onderneming Nettowinst 
× 1 miljoen 

dollar 

Omzet 
× 1 miljoen 

dollar 

Nettowinst in % van 
het totale vermogen 

per 31/12 

Nettowinst in % van 
het eigen vermogen 

per 31/12 
McDonald's 2.279 19.065 8 16 
Yum Brands   740 9.011 13 46 
Starbucks   392 5.294 12 16 
Darden Rest.    232 5.003 8 19 
Brinker Intern.   154 3.708 7 15 
Wendy’s Intern.     58 3.630 2 3 
Outback Steakh.  156 3.202 9 14 
CBRL Group  113 2.381 8 13 
Jack in the Box    75 2.322 6 14 
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Het verbeteren van het werkklimaat levert resultaat op 
 
De wijze waarop werkgevers omgaan met werknemers kan in belangrijke mate 
bijdragen aan hun concurrentiepositie. Uit ons onderzoek onder ‘de beste 
werkgevers’ van Amerika - recent verschenen in Fortune’s magazine’s 
‘100 Beste Werkgevers van Amerika ®’ - is gebleken dat de beste werkgevers 
de volgende voordelen genieten: 
− meer gekwalificeerde sollicitanten op openstaande functies; 
− een lagere uitstroom van werknemers; 
− een verlaging van het ziekteverzuim; 
− een hoger niveau van klanttevredenheid;  
− meer innovatie, creativiteit en lef. 
 
 bron: greatplacetowork.nl (aangepast) 
 
 

Informatiebron 4 
 
Informatie over werknemers van J&S en Starbucks in 2004 
 

J&S 
Aantal fulltime banen in de VS 7.185 
Minderheden in een percentage van het aantal werknemers 27 
Vrouwen in een percentage van het aantal werknemers 65 
Vrijwillig ontslag in een percentage van het aantal fulltime banen 31 
Professionele training (uren per jaar) per werknemer 10 

 
Starbucks 

Aantal fulltime banen in de VS 72.185 
Minderheden in een percentage van het aantal werknemers 26 
Vrouwen in een percentage van het aantal werknemers 63 
Vrijwillig ontslag in een percentage van het aantal fulltime banen 13 
Professionele training (uren per jaar) per werknemer 30 

 
 bron: Fortune 
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Informatiebron 5 
 
De conclusies uit het rapport van de bedrijfseconomische medewerker aan 
de directie van J&S 
 
− De omzet zou na invoering van de professionele training ten opzichte van 

het voorgaande jaar met 1% kunnen stijgen in 2005 en met 2% in 2006 ten 
opzichte van het voorgaande jaar. 

− Verondersteld is dat het brutowinstpercentage in de jaren 2005 en 2006 
gelijk zal zijn aan het percentage van 2004. 

− Door een stijging van de productiviteit van de werknemers kunnen de 
loonkosten (op basis van het loonniveau van 2004) in 2006 dalen met 3%. 

− De kosten van de professionele training kunnen volledig worden 
terugverdiend door lagere kosten van werving en selectie. 

− Voor de vergelijkbaarheid van de resultaten wordt verondersteld dat de 
overige exploitatiekosten van de vestigingen (behalve de loonkosten) en de 
kosten van het hoofdkantoor geen wijziging zullen ondergaan. 

− De financiële lasten worden geraamd op $ 5.400.000,-. 
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Informatiebron 6 
 
Blokhut Kjeld 
 
Deze blokhut Kjeld wordt geleverd door Hiemstra Houtbouw. 
 
Het geheel bestaat uit vurenhout. De afmetingen zijn 5,30 meter breed en 
4,50 meter diep (beide inclusief dakoverstekken). 
De nokhoogte is 2,43 meter. 
 
*Prijsstelling 
Blokhut Kjeld   2.142,02 
Vloer inclusief zand, bestrating en klinkers    840,33 
Subtotaal    2.982,35 
Plaatsingskosten  1.017,65 
Totaalbedrag   € 4.000,00 
 
Betaling geschiedt binnen vier weken na aflevering. Hiemstra Houtbouw geeft bij 
contante betaling een korting van 2,5% op het genoemde totaalbedrag.  
 
*Geïmpregneerd 
Alle modellen worden standaard geïmpregneerd afgeleverd. Het behandelde 
hout is gedurende lange tijd beschermd tegen aantasting door schimmels en 
insecten alsmede tegen de invloed van UV-licht. Na behandeling heeft het hout 
een karakteristieke grijsgroene kleur. 
 
*Garantie 
Hiemstra Houtbouw geeft standaard 10 jaar garantie op al haar blokhutten. 
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Informatiebron 7 
 
Informatie over de investering in roeiboten 
 
Tineke stelt de volgende eisen aan een roeiboot: 
− aantal personen minimaal 4; 
− breedte maximaal 150 cm; 
− gewicht per boot maximaal 70 kg. 
 
 
Pagina uit de verkoopfolder van C&B Innovations bv 
 
C&B Innovations bv is een jong en energiek bedrijf. Ons werkterrein is de 
recreatie in zijn algemeenheid en specifiek Caravans en Boten. Wij zijn constant 
op zoek naar innovatieve producten. Dit kunnen nieuwe producten of diensten 
zijn, maar ook producten die opnieuw in de markt worden gezet. Ook het 
ontwikkelen van nieuwe diensten en producten gaan wij niet uit de weg. Mede 
hierdoor kunnen wij u onderstaande roeiboten voor een aantrekkelijke prijs 
aanbieden. 
 

Type roeiboot Prijs Lengte Breedte Aantal personen Gewicht
CBI-245 €    690 245 cm 130 cm  2-3 40 kg 
CBI-310 €    910 310 cm 140 cm     4 65 kg 
CBI-380 € 1.080 380 cm 155 cm     5 80 kg 
CBI-420 € 1.125 420 cm 145 cm     4 85 kg 
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Informatiebron 8 
 
Vermogensbehoefte van ’t Dobberke 
 
Onderstaande grafiek geeft de totale vermogensbehoefte van ’t Dobberke weer 
voor de eerste zes jaar, zoals Tineke deze berekend heeft. Bij de opstelling van 
deze grafiek is Tineke ervan uitgegaan dat de aflossingen steeds aan het eind 
van het jaar plaatsvinden. 
 

Vermogens-
behoefte

x 1.000 euro

2008 2009 2010 2011 2012 2013
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Informatiebron 9 
 
Geachte mevrouw T. Sikkema, 
 
Naar aanleiding van uw kredietaanvraag kunnen wij u meedelen dat wij u, op 
basis van de door u verstrekte gegevens, openingsbalans en verwachte 
vermogensbehoefte, geen hypothecaire lening willen verschaffen.  
 
Toch kunnen wij u een lening aanbieden met een vergelijkbaar rentepercentage. 
Dit gezien de te verwachten gunstige solvabiliteitsontwikkeling gedurende de 
looptijd van de lening. Voorwaarde is wel dat de solvabiliteit, gedurende de 
looptijd minimaal 60% dient te zijn.  
 
Het rentepercentage van uw lening zal nauwelijks afwijken van de kredietkosten 
van hypothecaire leningen met vergelijkbare looptijden. De kredietkosten van 
een lineaire hypothecaire lening, met een looptijd van vijf jaar zijn op dit moment 
5,7% per jaar. 
 
De lening die wij aanbieden heeft de volgende voorwaarden: 
− het bedrag van de lening is € 25.000,-; 
− jaarlijkse gelijke aflossingstermijnen, die aan het eind van elk jaar dienen te 

worden voldaan; 
− het rentepercentage staat gedurende de looptijd vast; 
− het totale bedrag van de rente bedraagt € 4.500,-; 
− de jaarlijkse rente dient gelijktijdig met de aflossingen voldaan te worden. 
 
Hoogachtend, 
 
Accountmanager Frieslandbank, 
 
K. Haan 
 
 

einde  700023-1-064b* 
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management & organisatie HAVO 2007-1 
 

uitwerkbijlage 
 
 
 
 

 12     Verwachte winst voor belasting Juices & Salads 2006 
(bedragen × 1.000 dollar) 

Omzet  ………………
Inkoopwaarde producten  ………………..    
Loonkosten vestigingen ……………..…    
Overige exploitatiekosten vestigingen  63.573    
Kosten hoofdkantoor en verkoopkosten ……………….. + 
Totale kosten  ……………… -
Netto-omzetresultaat  ……………….  
Financiële lasten             5.400   
Winst voor aftrek belasting  ………………  

 
  Toelichting berekeningen: 

……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 
conclusie bedrijfseconomisch medewerker:  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 
 

 22  
Openingsbalans per 01-01-2008 ’t Dobberke (bedragen in euro’s) 

Vaste activa  Eigen vermogen ……… 
Gebouw plus grond ……… Vreemd Vermogen  
Inventaris 2.900 Banklening ……… 
Roeiboten ………   
    
Vlottende activa    
Voorraad 11.400   
Diversen ………   
Liquide middelen    1.000                  
Totaal  Totaal  

 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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700047-2-064o 

Examen HAVO 

2007 
 
 
 

 management & organisatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 32 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 61 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening gevraagd wordt, worden aan het 
antwoord meestal geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg of berekening 
ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. Als er 
bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee redenen, dan 
worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld.

tijdvak 2
woensdag 20 juni
13.30 - 16.30 uur
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Opgave 1 
 
 

WIE WIL en DURFT 
ons team te komen versterken? 

 
Wij zijn op zoek naar een 

vlotte, enthousiaste jonge man 
    die in onze supermarkt wil worden opgeleid. 

 
Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao-afspraken in de Detailhandel. 

 
Bel, schrijf of kom gewoon even langs. 

 
Supermarkt 

De Prijzenslag 
Kade 23 

Boornbergum 
 
 
Supermarkt De Prijzenslag heeft deze advertentie geplaatst in een regionaal 
blad. 
Volgens Ria, die graag op deze advertentie zou willen reageren, is deze 
advertentie in strijd met de Nederlandse wetgeving. 

1p 1 Met welke Nederlandse wet is deze advertentie in strijd? 
 
Deze advertentie heeft de supermarkt laten plaatsen vanwege het vertrek van 
het huidige personeelslid Kees Volders. Ondanks diverse bijscholingscursussen 
bleef Kees slecht functioneren. In goed overleg is besloten om de 
arbeidsovereenkomst tussen Kees en de supermarkt te ontbinden. Kees mag op 
kosten van de supermarkt een omscholingscursus volgen en daarnaast zal hij 
drie maanden salaris ontvangen. 

2p 2 Noem een bedrijfseconomische reden waarom de supermarkt Kees zo tegemoet 
komt. Licht het antwoord toe. 
 
Volgens de advertentie houdt de supermarkt zich aan de cao-afspraken in de 
detailhandel. Een cao is een overeenkomst tussen twee partijen.  

1p 3 Welke twee partijen sluiten een cao-overeenkomst? 
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Opgave 2  
 
Bij deze opgave horen vijf informatiebronnen, de bronnen 1 tot en met 5. 
Informatiebron 1 is een samenvatting uit het marktonderzoek van 
Fitnessvillage nv om een vestiging in Westergouwe te openen. In 
informatiebron 2 staan gegevens over de concurrerende fitnesscentra in 
Westergouwe en omgeving. De promotiestrategie voor de nieuwe vestiging van 
Fitnessvillage nv is in informatiebron 3 opgenomen. Informatiebron 4 gaat over 
het lidmaatschap en de verwachte bezetting van de vestiging Westergouwe. In 
informatiebron 5 staan verwachte kosten van de vestiging Westergouwe van 
Fitnessvillage nv. 
 
Fitnessvillage nv is een landelijk groeiende organisatie op het gebied van 
fitness, die zich wil onderscheiden van andere fitnesscentra door een zeer breed 
aanbod van activiteiten en goede voorzieningen. Voor een nieuwe vestiging 
heeft de directie het oog laten vallen op de gemeente Westergouwe. Elke 
nieuwe vestiging wordt ondergebracht in een aparte bv. 
De afdeling marketing van het hoofdkantoor van Fitnessvillage nv heeft een 
marktonderzoek uitgevoerd om te onderzoeken of in de gemeente Westergouwe 
de doelgroep voldoende groot is. De doelgroep bestaat uit inwoners van 15 jaar 
en ouder die fitness willen beoefenen in georganiseerd verband.  

2p 4 Bereken met behulp van informatiebron 1 hoeveel personen in de gemeente 
Westergouwe tot de doelgroep behoren. 
 
De directie van Fitnessvillage nv vindt de resultaten van het marktonderzoek 
bemoedigend. 
In de gemeente Westergouwe zal een nieuwe vestiging van Fitnessvillage nv 
worden gerealiseerd als voldaan is aan de volgende voorwaarden: 
a In 2008, het eerste jaar na de opening, mag het verwachte verlies maximaal 

€ 200.000,- zijn. 
b In 2009 moet de rentabiliteit van het totaal geïnvesteerde vermogen in de bv 

minimaal 10% zijn. 
 
Fitnessvillage nv heeft een promotiestrategie voor nieuwe vestigingen 
vastgelegd. 
De promotieactiviteiten beginnen een half jaar voor de opening van de nieuwe 
vestiging. 

2p 5 Leg met behulp van informatiebron 2 uit dat het uit concurrentieoverwegingen 
noodzakelijk is dat de promotieactiviteiten een half jaar voor de opening van 
start gaan.  
 
Fitnessvillage nv zal advertenties plaatsen in het Nieuwsblad van Westergouwe. 

2p 6 Bereken met behulp van informatiebron 3 de kosten van de 
advertentiecampagne in het Nieuwsblad van Westergouwe. 
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De campagneleider voor de promotie van Fitnessvillage nv spreekt van een 
contact als een potentiële klant een advertentie van Fitnessvillage nv leest of 
een medewerker van Fitnessvillage nv een potentiële klant aanspreekt. 

2p 7 Bereken de kosten per contact bij het plaatsen van advertenties in het 
Nieuwsblad van Westergouwe (zie informatiebron 3). 
 
Volgens informatiebron 3 bedragen de kosten van de promotieactiviteiten van 
Fitnessvillage nv in het winkelcentrum € 2,29 per contact. 

2p 8 Leg uit waarom Fitnessvillage nv bereid is om bij persoonlijke communicatie per 
contact meer uit te geven dan bij massacommunicatie.  
 
Onder bepaalde voorwaarden kunnen scholieren en zestigplussers een korting 
van 35% op de contributie krijgen. De directie van Fitnessvillage nv is van 
mening dat ondanks de hoge korting deze leden een bijdrage aan de winst 
zullen leveren. Argumenten voor deze mening zijn te vinden in informatiebron 4. 

2p 9 Verklaar met behulp van informatiebron 4 en zonder een berekening te maken 
waarom scholieren en zestigplussers, ondanks de hoge korting toch een 
bijdrage aan de winst zullen leveren.  
 

2p 10 Bereken met behulp van informatiebron 4 de verwachte omzet voor 2009. 
 

1p 11 Bereken met behulp van informatiebron 5 de variabele kosten per lid per jaar. 
 

2p 12 Bereken met behulp van informatiebron 5 de verwachte totale loonkosten van de 
vestiging in Westergouwe voor 2009. 
 
Om te kunnen beoordelen of de nieuwe vestiging in Westergouwe van start kan 
gaan, heeft de afdeling financiën berekend dat het totaal geïnvesteerd 
vermogen in de vestiging Westergouwe op 1 januari 2008 € 3.625.000,- en op 
1 januari 2009 € 3.260.000,- zal zijn. 
 

5p 13 Zal de geplande vestiging in Westergouwe geopend worden? Toon dit aan door 
te onderzoeken of aan de voorwaarden a en b (zie tekst boven vraag 5 en 
formuleblad) die Fitnessvillage nv gesteld heeft, voldaan wordt. Berekeningen 
inleveren. (zie de informatiebronnen 4 en 5) 
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Opgave 3 
 
Handelsonderneming Gouka is een eenmanszaak die handelt in kazen van 
kunststof. Deze worden als etalagemateriaal gebruikt.  
Uit de resultatenbegroting van Gouka over 2008 zijn de volgende gegevens 
gehaald: 
− De constante bedrijfskosten zijn € 31.000,-. 
− De inkoopprijs per kaas is € 10,-. 
− De variabele bedrijfskosten zijn € 2,- per kaas. 
− De verkoopprijs inclusief 19% btw is vastgesteld op € 23,80 per kaas. 
 
Tot de constante bedrijfskosten behoren onder andere de interestkosten van 
een lening. 

1p 14 Geef een ander voorbeeld van constante bedrijfskosten die Gouka kan hebben. 
 
Gouka verwacht in 2008 een winst van € 17.000,- te behalen. 

3p 15 Bereken bij welke afzet Gouka deze winst behaalt.  
 
Gouka wil in 2008 door een gerichte promotiecampagne de afzet van kazen 
stimuleren. De kosten van deze promotiecampagne zijn € 1.000,-. Gouka 
verwacht dat zij door deze campagne 600 kazen extra kan verkopen tegen de in 
de begroting opgenomen verkoopprijs. 

2p 16 Bereken met welk percentage de verwachte winst over 2008 op de Goudse 
kazen door de promotieactie zal toenemen. 
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Opgave 4 
 
De financieel medewerker van handelsonderneming Stolwijk moet de 
liquiditeitsbegroting voor het tweede kwartaal van 2007 en de verwachte balans 
per 30 juni 2007 opstellen. Daarvoor heeft hij de volgende gegevens verzameld. 
 

Verwachte balans per 31 maart 2007 (bedragen × € 1.000) 
vaste activa 700 eigen vermogen 300 
voorraden 100 lang vreemd vermogen 490 
debiteuren 120 crediteuren 180 
liquide middelen   50    
 970  970 

 
 Verwachte verkopen Verwachte inkopen 
april 2007 € 130.000,- €   90.000,- 
mei 2007 € 150.000,- € 110.000,- 
juni 2007 € 160.000,- € 100.000,- 
juli 2007 € 142.000,- €   84.000,- 

 
− Alle inkopen en verkopen zijn op rekening. 
− Elke goederenontvangst en elke goederenafgifte vindt in dezelfde maand 

plaats als de maand van inkoop of verkoop. 
− De krediettermijn die aan afnemers wordt verleend, is één maand.  
− De krediettermijn die van de leveranciers ontvangen wordt, is twee 

maanden. 
− De brutowinstmarge voor alle producten is 30% van de omzet. 
− De ontvangsten van Stolwijk bestaan uitsluitend uit ontvangsten van 

afnemers. 
− De totale uitgaven inclusief de betaling aan leveranciers worden voor het 

tweede kwartaal van 2007 begroot op € 410.000,-. 
 

2p 17 Bereken de verwachte ontvangsten in het tweede kwartaal van 2007. 
 

2p 18 Bereken met welk bedrag de liquide middelen op de verwachte balans van 
30 juni 2007 zullen voorkomen. 
 

3p 19 Bereken de waarde van de verwachte voorraad op 30 juni 2007. 
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Opgave 5  
 
Bij deze opgave horen vier informatiebronnen, de bronnen 6 tot en met 9. 
Informatiebron 6 bevat gegevens over locatie Rondstad en locatie Waailand. In 
informatiebron 7 is informatie opgenomen over windsnelheden op verschillende 
locaties. Informatiebron 8 legt een verband tussen windsnelheid en 
energieopbrengst. Informatiebron 9 gaat over het verkrijgen van subsidie voor 
de opwekking van groene energie.  
 

 
 
Energieleverancier Freon heeft enige jaren geleden enkele windmolens laten 
bouwen op het industrieterrein “Rondstad”. Gezien het gunstige 
exploitatieresultaat wil Freon nog een windmolen bouwen. Freon heeft voor de 
plaatsing van de windmolen de keuze uit twee locaties: 
− uitbreiding op het industrieterrein Rondstad; 
− de nieuwe locatie “Waailand”, een locatie in het open polderlandschap waar 

nog geen windmolen geplaatst is. 
Freon zal de windmolen laten bouwen op de locatie met het gunstigste 
exploitatieresultaat.  
 
Voor de berekening van het exploitatieresultaat van locatie Waailand heeft 
Freon een aantal berekeningen gemaakt. Deze zijn opgenomen in het overzicht 
van de uitwerkbijlage die bij deze opgave hoort.  
 
Omdat op locatie Waailand nog geen windmolen aanwezig is, dient er een kabel 
aangelegd te worden die de windmolen met het elektriciteitsnet verbindt.  
 

2p 20 Bereken mede met behulp van informatiebron 6 het totale bedrag dat 
geïnvesteerd moet worden in de kabel en de aanleg daarvan op locatie 
Waailand. 
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1p 21 Leg met behulp van informatiebron 6 uit waarom het jaarlijkse huurbedrag van 
locatie Waailand lager zal zijn dan van de locatie Rondstad. 
 
De nieuwe windmolen heeft een hoogte van 80 meter. 

2p 22 Bereken met behulp van de informatiebronnen 7 en 8 de jaarlijkse opbrengst 
van de verkochte elektriciteit aan een elektriciteitsbedrijf bij locatie Waailand.  
 

1p 23 Bereken mede met behulp van informatiebron 9 de opbrengsten van de subsidie 
van de overheid bij locatie Waailand. 
 

1p 24 Bepaal het bedrag van de totale investering in de nieuwe windmolen op locatie 
Waailand. Gebruik hiervoor de uitwerkbijlage. 
 

3p 25 Bereken voor locatie Waailand het jaarlijkse exploitatieresultaat voor de nieuwe 
windmolen. Maak daarbij gebruik van de uitwerkbijlage die bij deze vraag hoort.  
 

1p 26 Voor welke locatie zal Freon kiezen om de nieuwe windmolen te laten bouwen? 
Motiveer het antwoord. 
 
 

Opgave 6 
 
Handelsonderneming Offinga heeft zich gespecialiseerd in één soort product. Zij 
stelt op het eind van elk kwartaal de nieuwe verkoopprijs voor het komende 
kwartaal vast. Op het eind van elk kwartaal wordt ook het budgetresultaat 
berekend.  
Van Offinga zijn over het eerste kwartaal van 2007 de volgende gegevens 
bekend:  
        Schatting     Gerealiseerd 
− brutowinst €  120.000 €  117.000 
− algemene kosten €      9.000 €      9.030 
− verkoopkosten €    81.000 €   82.290 
− afzet 15.000  stuks 15.200  stuks 
 
Bij het bepalen van de verkoopprijs van het eerste kwartaal van 2007 is Offinga 
uitgegaan van een nettowinstopslag van 10% van de inkoopprijs. 
 

3p 27 Toon met behulp van een berekening aan dat voor het eerste kwartaal van 2007 
de geschatte inkoopprijs € 20,- per product is.  
 

1p 28 Bereken de verkoopprijs per product voor het eerste kwartaal van 2007. 
 

2p 29 Bereken het budgetresultaat op de algemene kosten over het eerste kwartaal 
van 2007. Geef aan of het resultaat voordelig of nadelig is. 
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Opgave 7 
 
Van TELCO nv is per 1 januari 2007 de volgende balans bekend. 
 

Balans per 01-01-2007 van TELCO nv (× € 1.000) 

 
De nominale waarde per aandeel is € 125,-.  

1p 30 Bereken het aantal aandelen dat TELCO nv per 1 januari 2007 in portefeuille 
heeft. 
 
In de eerste week van januari 2007 worden alle aandelen in portefeuille 
geplaatst tegen een koers van € 140,-. Volgens afspraak met de bank, die deze 
plaatsing voor TELCO nv regelt, krijgt TELCO nv de opbrengst van de emissie 
direct op haar bankrekening bijgeschreven. 
TELCO nv beoordeelt haar solvabiliteit volgens de formule zoals die in het 
formuleblad is weergegeven. 
 

2p 31 Bereken de solvabiliteit (zie formuleblad) van TELCO nv na plaatsing van deze 
aandelen. 
 
TELCO nv beoordeelt haar liquiditeit onder andere met de current ratio.  
 

2p 32 Leg met behulp van de current ratio (zie formuleblad) uit of de liquiditeit van 
TELCO nv zal verbeteren, verslechteren of gelijk zal blijven door de plaatsing en 
de betaling van deze aandelen. 
 
 

vaste activa 113.000 aandelenvermogen 60.000  
vlottende activa 30.000 aandelen in portefeuille  10.000  
liquide middelen 25.000 geplaatst 

aandelenvermogen 
 50.000 

  reserves  34.500 
  lang vreemd vermogen   55.000 
    kort vreemd vermogen     28.500 
 168.000   168.000 

einde  700047-2-064o* 
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Pagina: 547Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 700047-2-064b 2 lees verder ►►►

Formuleblad 
 
Te gebruiken formules voor de beantwoording van de vragen 13, 31 en 32. 
 

 13 rentabiliteit totaal geïnvesteerd vermogen =  
winst + interestkosten

totaal geïnvesteerd vermogen op 1 januari van het jaar 
 × 100% 

 

 31 solvabiliteit = eigen vermogen
vreemd vermogen

 × 100%  

 

 32 current ratio = vlottende activa + liquide middelen
kort vreemd vermogen 

 × 100% 
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Informatiebron 1 
 
Samenvatting van het marktonderzoek van Fitnessvillage nv om een 
vestiging in Westergouwe te openen 
 
De gemeente Westergouwe heeft 87.500 inwoners, hiervan is 20% jonger dan 
15 jaar. 
Uit een landelijk onderzoek is gebleken dat 15% van de bevolking van 15 jaar en 
ouder aan fitness wil doen in georganiseerd verband. 
In Westergouwe zijn twee grote fitnesscentra gevestigd met naar schatting 
samen 4.500 leden. Een aantal inwoners van Westergouwe beoefent fitness in 
naburige gemeenten en een klein aantal mensen beoefent de een of andere 
vorm van fitness in praktijken voor fysiotherapie en schoonheidscentra. 
 
 

Informatiebron 2 
 
Gegevens over concurrerende fitnesscentra in Westergouwe en omgeving 
 
De belangrijkste gegevens zijn: 
− Personen die lid worden bij een van de gevestigde fitnesscentra verbinden 

zich steeds om minimaal zes maanden lid te blijven.  
− De prijs die fitnesscentra aan hun leden vragen, ligt tussen de € 39,- en 

€ 49,- per maand, afhankelijk van de faciliteiten van het fitnesscentrum. 
− Openingstijden van de concurrerende fitnesscentra zijn:  

• op zaterdag en zondag van 9.00 uur tot 20.00 uur; 
• op werkdagen (maandag tot en met vrijdag) van 8.00 uur tot 12.00 uur 

en van 15.00 uur tot 22.00 uur. 
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Informatiebron 3 
 
De promotiestrategie voor de nieuwe vestiging van 
Fitnessvillage nv in Westergouwe 
 
Een half jaar voor de opening: advertentiecampagne 
 
Een half jaar voor de opening van de nieuwe vestiging start de 
advertentiecampagne in het huis-aan-huisblad het Nieuwsblad van 
Westergouwe.  
Met de uitgever van het blad is afgesproken dat tweemaal een redactioneel stuk 
gewijd zal worden aan de opening van de nieuwe vestiging.  
In dit half jaar zullen vier advertenties van een halve pagina en tien advertenties 
van een zestiende pagina worden geplaatst. 
Verwacht wordt dat, per adres waar het Nieuwsblad van Westergouwe wordt 
bezorgd, gemiddeld 1,5 persoon van 15 jaar en ouder minimaal éénmaal de 
advertenties en/of de redactionele artikelen leest.  
 
Advertentietarieven van het huis-aan-huisblad Nieuwsblad van 
Westergouwe 
 
Het Nieuwsblad van Westergouwe verschijnt eenmaal per week met een oplage 
van 50.000 kranten, die alle huis aan huis zullen worden bezorgd. 
 
Omvang van de advertentie Kosten per plaatsing 
Een hele pagina € 2.500,- 
Een halve pagina € 1.300,- 
Een kwart pagina €    650,- 
Een achtste pagina €    325,- 
Een zestiende pagina €    165,- 

 
 
Drie maanden voor de opening: promotie in winkelcentra 
 
Drie maanden voor de opening van de nieuwe vestiging zullen medewerkers van 
Fitnessvillage nv gedurende 15 dagen in het winkelcentrum van Westergouwe 
actief zijn. Om aandacht te trekken zal onder andere in het winkelcentrum een 
kraampje geplaatst worden. Door middel van persoonlijke gesprekken zal men 
trachten om potentiële leden een lidmaatschap te verkopen. In de periode tot de 
opening zullen deze activiteiten een aantal malen herhaald worden. Verwacht 
wordt dat dan 5.900 gesprekjes gevoerd worden met belangstellenden. Deze 
kosten gemiddeld € 2,29 per gesprekje. 
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Informatiebron 4 
 
Lidmaatschap, verwachte bezetting en prognose van het aantal leden 
van de vestiging in Westergouwe 
 
Lidmaatschap 
Het lidmaatschap wordt steeds aangegaan voor twaalf maanden. De contributie 
per lid is voor 2008 en voor 2009 vastgesteld op € 49,- per maand. Leden 
kunnen elke dag van de week terecht van 7.00 uur tot 23.00 uur. 
De vestiging van Fitnessvillage nv in Westergouwe zal de volgende faciliteiten 
hebben: alle gebruikelijke fitnessapparaten, spinning, squashbanen, 
tennisbanen, groepslessen, sauna’s, solaria, crèche voor kinderen, douches, 
gratis kluisjes, gratis parkeermogelijkheden. 
 
Zestigplussers en scholieren tot en met 19 jaar kunnen een kortingsabonnement 
nemen. De korting bedraagt 35% van de contributie.  
Met het kortingsabonnement mogen zij uitsluitend op werkdagen tussen 7.00 uur 
en 17.00 uur gebruik maken van de faciliteiten en ze mogen geen gebruik 
maken van de groepslessen. 
 
Verwachte bezetting op werkdagen  
In de berekening van de verwachte bezetting is geen rekening gehouden met 
gebruikers van de kortingsregeling voor scholieren en zestigplussers. De 
bezetting is uitgedrukt in een percentage van de beschikbare fitnessapparaten. 
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10.00 uur 
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12.00 uur 

12.00 −  
14.00 uur 

14.00 −  
17.00 uur 

17.00 −  
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19.00 −  
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23.00 uur 

20% 50% 20% 60% 80% 100% 20% 
 
Prognose van het aantal leden en de omzet in 2008 
Gezien de marktsituatie in Westergouwe worden in 2008, het eerste jaar, 
tweeduizend leden verwacht, waarvan honderd scholieren en tweehonderd 
zestigplussers die gebruikmaken van de korting op de contributie van 35%. De 
totale omzet wordt hierdoor geraamd op € 1.114.260,-. 
 
Prognose van het aantal leden in 2009 
In 2009 worden tweeduizend zeshonderd leden verwacht, waarvan 
honderdvijftig scholieren en tweehonderdvijftig zestigplussers die gebruik maken 
van de korting op de contributie van 35%.  
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Informatiebron 5 
 
Verwachte kosten Fitnessvillage nv vestiging Westergouwe 
 
Verwachte kosten 2008 bij een ledenaantal van 2.000 (bedragen × € 1.000) 
kosten bedrag 
loonkosten vast personeel 400 
loonkosten oproepkrachten1) 80 
afschrijving gebouw 110 
afschrijving inventaris en installaties 30 
afschrijving fitnessapparatuur 225 
interestkosten 165 
overige vaste bedrijfskosten    220 
totale kosten 1.230 

 
noot 1 De loonkosten oproepkrachten zijn volledig variabel en zijn afhankelijk 

van het ledenaantal. 
 
Verwachte kostenontwikkeling 2009 
− Verwacht wordt dat door een loonsverhoging de loonkosten per uur in 2009 

met 3% zullen stijgen. 
− De interestkosten zullen dalen tot € 150.000,-.  
− De totale kosten exclusief loonkosten en interestkosten zullen in 2009 naar 

verwachting € 585.000,- bedragen. 
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Informatiebron 6 
 
Gegevens locatie Rondstad en locatie Waailand 
 
Investeringsgegevens Rondstad en Waailand 
Voor beide locaties zal geïnvesteerd moeten worden in:  

• een windmolen; 
• het terrein; 
• de kabel, die de windmolen aansluit op het elektriciteitsnet. 
 

 Investeringen windmolen en terrein  
1 windmolen (aanschaf, montage en fundering) € 1.748.000 
2 terrein (verharding, ontwatering, hekwerk, beplanting) €      31.000 
 totaal € 1.779.000 

 
Investering kabel 
De onderneming die voor Freon de kabel zal aanleggen, heeft meegedeeld dat 
voor de aanleg, inclusief aansluiting op het elektriciteitsnet, de kosten bestaan 
uit een constant deel (onafhankelijk van de locatie) van € 10.000,- en uit een 
variabel deel van € 120,- per meter.  
Voor locatie Rondstad is het totaal investeringsbedrag in de kabel € 14.800,-. 
Bij locatie Waailand is de afstand tot het elektriciteitsnet 800 meter. Daarnaast 
moet op locatie Waailand een onderhoudsweg aangelegd worden. 
 
 
Gegevens exploitatiebegroting Rondstad en Waailand 
Freon gaat ervan uit dat de levensduur van de nieuwe windmolen tien jaar is en 
onafhankelijk is van de locatie. De gehele investering zal met jaarlijks gelijke 
bedragen in tien jaar volledig worden afgeschreven.  
Voor de vaststelling van de verwachte huurkosten voor beide locaties is Freon 
ervan uitgegaan dat beide locaties even groot zijn en dat de verschillen in 
huurkosten in overeenstemming zijn met onderstaande verhoudingsgetallen. 
 
Verhoudingsgetallen gemiddelde huurprijzen van grond per m2 afhankelijk 
van de locatie 

Landelijke gebieden Stedelijke gebieden Industrieterreinen Poldergebieden 
100 140 125 85 
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Exploitatiebegroting locatie Rondstad 
 

Exploitatieresultaat per jaar  
 kosten opbrengsten 
verkoop elektriciteit  €   74.000 
overheidssubsidie  € 156.000 
  € 230.000 
afschrijving € 179.380  
onderhoud windmolen1) €     5.000  
huur terrein €     9.100  
totale kosten  € 193.480 
exploitatieresultaat (excl. rente)  €   36.520 

 

noot 1 Hierbij is er vanuit gegaan dat het onderhoud in combinatie zal 
plaatsvinden met de andere windmolens op de locatie Rondstad. 
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Informatiebron 7 
 
Windsnelheden op verschillende locaties 
 
De windsnelheid is van grote invloed op de opbrengst van een windmolen. Het 
windaanbod en de daarbij behorende windsnelheid verschilt per type landschap. 
Freon heeft gegevens over de windsnelheid voor de twee verschillende 
landschappen, ‘open polderlandschap’ en ‘stedelijk gebied’ in een grafiek 
weergegeven.  
 

gemiddelde windsnelheden bij verschillende hoogten in meters 
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Informatiebron 8 
 
Windsnelheid en energieopbrengst 
 

Gemiddelde windsnelheid in meters per 
seconde op een hoogte van 80 meter 

Energieopbrengst per jaar  
in kWh 

 4  1.250.000 
 4,5 1.500.000 
 5  2.000.000 
 5,5 2.500.000 
 6  3.300.000 
 6,5 3.750.000 
 7  4.500.000 
 7,5 5.000.000 
 8  5.650.000 
 8,5 6.000.000 
 9  6.500.000 

 
De door de windmolen geleverde elektriciteit kan Freon aan een 
elektriciteitsbedrijf leveren voor € 0,037 per kWh.  
 

Informatiebron 9 
 
Overheidsmaatregelen voor energieopwekking 
 
Subsidie 
Voor de opwekking van groene energie kan Freon rekenen op subsidie van de 
overheid.  
Onderstaande tabel geeft de subsidie weer. 
 
omschrijving subsidie per kWh in € 
stortgas 0,021 
rioolwaterzuiveringsgas 0,001 
zonne-energie 0,097 
wind op land 0,078 
wind op zee 0,097 
waterkracht 0,097 
golfenergie 0,097 
getijde-energie 0,097 
warmtekrachtkoppeling 0,002 
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management & organisatie HAVO 2007-2 
 

uitwerkbijlage 
 
 
 
 

 24  
Berekening exploitatieresultaat bij plaatsing van de nieuwe windmolen op 

locatie Waailand 
 

Investeringen locatie Waailand 
   
1 windmolen (aanschaf, montage en fundering) € 1.748.000 
2 terrein overig (verharding, ontwatering, hekwerk, beplanting) €      31.000 
3 aanleg kabel naar elektriciteitsnet (lengte 800 meter)  €  
4 aanleg onderhoudsweg €      20.000 
 totaal €  

 
 

 25  
Exploitatieresultaat per jaar locatie Waailand 

 kosten opbrengsten 
verkoop elektriciteit  €   
overheidssubsidie  €      
  €  
afschrijving €   
onderhoud windmolen €  6.500  
huur terrein €  6.188  
totale kosten  €     
exploitatieresultaat (excl. rente)  € 

 
 Berekening afschrijving 
 
 
 
 
 

 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Tijdvak 1
Donderdag 18 mei
13.30 – 16.30 uur

Examen  HAVO 

Hoger 
Algemeen 
Voortgezet 
Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal 61 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 33 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
Bij dit examen hoort een informatieboekje. 
Voor de beantwoording van vraag 11 is een 
uitwerkbijlage bijgevoegd.  

Als bij een vraag een verklaring, uitleg of 
berekening gevraagd wordt, worden aan het 
antwoord meestal geen punten toegekend als 
deze verklaring, uitleg of berekening 
ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, 
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden 
gevraagd en je geeft meer dan twee redenen, 
dan worden alleen de eerste twee in de 
beoordeling meegeteld. 

Vragenboekje 

600023-1-61o  Begin 
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Opgave 1 
 
 
Onderneming Mikel, die handelt in trendgevoelige kleding, wenst bij de verkoop een 
brutowinst te behalen van 200% van de inkoopprijs exclusief BTW. De BTW voor kleding 
is bij inkoop en verkoop 19%. 
Begin 2006 koopt Mikel een partij van 750 gelijke winterjassen in, voor € 90.000,- 
exclusief BTW. 

2p 1  Bereken de verkoopprijs inclusief BTW van één winterjas. 
 
Op 1 december 2006 heeft Mikel van deze partij winterjassen 220 stuks nog niet verkocht. 
In de uitverkoop van december 2006 verlaagt Mikel de eerder vastgestelde verkoopprijs van 
deze winterjassen met 50%. Mikel heeft in tegenstelling tot andere kledingzaken de 
uitverkooptijd beperkt tot twee weken. 
Op 18 december verkoopt Mikel de 60 winterjassen, die na de uitverkoop nog niet verkocht 
zijn, aan een opkoper voor € 5.355,- inclusief 19% BTW.  

2p 2  Noem twee redenen waarom Mikel de uitverkooptijd beperkt. 
 
De eigenaar van Mikel vraagt zich af welk gemiddeld brutowinstpercentage hij op de 
inkoopprijs van de gehele partij winterjassen behaald heeft. 

3p 3  Bereken het gemiddeld brutowinstpercentage dat Mikel op de gehele partij winterjassen 
behaald heeft. 
 
 
 
Opgave 2 
 
 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. Informatiebron 1 geeft een 
korte beschrijving van de hoofdactiviteiten van Eureka B.V. In informatiebron 2 is de  
winst- en verliesrekening over 2004 en 2005 van Eureka B.V. opgenomen. In 
informatiebron 3 zijn gegevens opgenomen over de markten waarop Eureka B.V. actief is. 
In informatiebron 4 staat het voorstel van de afdeling marketing van Eureka B.V. voor het 
vaststellen van de promotiebudgetten. 
 
Eureka B.V. is een groothandelsonderneming met een jaarlijkse omzet van meer dan één 
miljard euro. In Nederland is zij een belangrijke speler op de markten waarop ze opereert.  
Uit informatiebron 1 blijkt dat Eureka B.V. zich richt op vier productgroepen. 

1p 4  Noem naast het prijsvoordeel een ander voordeel uit informatiebron 1, dat een detaillist kan 
hebben door de samenwerking met Eureka B.V. 
 
De directie van Eureka B.V. stelt voor elk van haar productgroepen het jaarlijkse 
promotiebudget vast door een bepaald percentage te nemen van de omzet van die 
productgroep van het afgelopen jaar. Daarbij is het percentage voor alle productgroepen 
gelijk, voor 2006 is dit percentage vastgesteld op 3% van de omzet van 2005.  

1p 5  Bereken met behulp van informatiebron 2 het totale promotiebudget van Eureka B.V. voor 
2006 zoals door de directie is vastgesteld. 

2p 6  Noem twee bezwaren tegen de manier waarop de directie het promotiebudget voor de 
productgroepen vaststelt.  
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De afdeling marketing van Eureka B.V. heeft kritiek op de manier waarop de directie het 
jaarlijks promotiebudget voor de productgroepen vaststelt. Zij stelt voor om bij de 
toewijzing van de promotiebudgetten rekening te houden met: 
a de verwachte gemiddelde jaarlijkse marktgroei van de productgroep; 
b het relatieve marktaandeel van de productgroep. 
 
Voor het berekenen van het relatieve marktaandeel wordt de omzet van de onderneming 
vergeleken met de omzet van de grootste concurrent (zie formuleblad bij vraag 9).  
De afdeling marketing is van mening dat de productgroep met de hoogste marktgroei en het 
hoogste relatieve marktaandeel, het hoogste promotiebudget moet ontvangen. De afdeling 
marketing wil bij het toekennen van het promotiebudget dat de verwachte marktgroei en het 
relatieve marktaandeel even zwaar meetellen. 

2p 7  Leg uit waarom de afdeling marketing de productgroep met een hoge verwachte marktgroei 
relatief een hoger promotiebudget wil toekennen dan een productgroep met een lage 
verwachte gemiddelde marktgroei. 
 
De afdeling marketing van Eureka B.V. heeft vastgesteld dat het relatieve marktaandeel 
voor de productgroep mode 0,81 is, voor de productgroep wonen 1,32 en voor tweewielers 
1,20. Eureka B.V. is marktleider in de productgroep sport.  

2p 8  Bereken met behulp van de informatiebronnen 2 en 3 de omzet in 2005 van concurrent 
Sportshop.  

1p 9  Bereken voor 2005 het relatieve marktaandeel van Eureka B.V. voor de productgroep sport 
(zie formuleblad). 

2p 10  Is Eureka B.V. voor de productgroep mode in 2005 marktleider? Motiveer het antwoord. 
2p 11  Bereken met behulp van de informatiebronnen 3 en 4 de totale score voor 2006 van de vier 

afzonderlijke productgroepen van Eureka B.V. Maak daarbij gebruik van de uitwerkbijlage 
die bij deze vraag hoort. 
 
De directie zal de uitgangspunten van het voorstel van de afdeling marketing ondersteunen 
als het voorstel niet leidt tot een hoger promotiebudget in 2006 dan het door de directie 
eerder vastgestelde promotiebudget van 3% van de omzet van 2005. 

2p 12  Stel met behulp van een berekening vast dat het voorstel van de afdeling marketing leidt tot 
een lager promotiebudget dan het door de directie vastgestelde budget.  
 
De directie heeft meegedeeld dat zij niet akkoord kan gaan met één van de percentages (6%, 
4%, 2% en 0%) die de marketingafdeling gebruikt om het promotiebudget aan de 
productgroepen toe te wijzen.  

2p 13  Tegen welk percentage zal de directie bezwaar maken? Motiveer het antwoord. 
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Opgave 3 
 
 
In deze opgave blijft de BTW buiten beschouwing. 
 
Bass Toys Imports (Bass) verkoopt uitsluitend het kinderzandbakje Sandy. 
De variabele kosten van Sandy bedragen € 4,- per stuk. De grootste en belangrijkste 
afnemer van Bass is de winkelketen Ysbrandt. 
Begin 2006 wordt Bass door Ysbrandt onder druk gezet om haar verkoopprijs van Sandy te 
verlagen van € 10,- naar € 8,-. Ysbrandt belooft dan om in 2006 36.000 stuks Sandy, dat is 
de gehele import van Bass, af te zullen nemen.  

2p 14  Leg uit waarom winkelketen Ysbrandt onderneming Bass succesvol onder druk kan zetten 
om haar verkoopprijs te verlagen. 
 
In het kader van de prijsonderhandelingen heeft Bass onderstaande grafiek laten maken. 
Hierin wordt het verband tussen de verkoopprijs van kinderzandbakje Sandy en de  
break-even-afzet voor 2006 grafisch weergegeven. 
 
Verband verkoopprijs Sandy en break-even-afzet van Bass   
 

1p 15  ereken met behulp van de grafiek de break-even-omzet van Bass in 2006 bij een 

2p 16  ass over 2006 (zie formuleblad). 
kopen aan Ysbrandt 
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B
verkoopprijs van Sandy van € 8,-. 
Bereken de constante kosten van B

2p 17  Bereken de winst die Bass zal behalen als zij 36.000 Sandy’s zal ver
tegen € 8,-. 
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Opgave 4 
 
 
Vanaf het jaar 2002 is de aanbieder van een financieel product verplicht een financiële 
bijsluiter bij dat product te leveren. Het doel van de bijsluiter is de consument zakelijke 
informatie te leveren over dat product.  
Rorento is een beleggingsfonds dat wereldwijd belegt in obligaties. Een gedeelte van de 
financiële bijsluiter van Rorento is hieronder weergegeven. 
 

Waarde van de belegging bij een eenmalige inleg van € 1.000 indien met de 
belegging een rendement behaald wordt van 4% per jaar 
 

aan het 
einde van jaar 

waarde belegging afgerond op gehele 
euro’s 

  1   995 
  3 1.063 
  5 1.136 
10 1.342 
15 1.584 
20 1.870 

 
• Bij een rendement van de belegging van 4% per jaar bedraagt de opbrengst voor de belegger 

na 20 jaar 3,18% per jaar.  
• De opbrengst voor de belegger is na aftrek van alle kosten van Rorento. De kosten bestaan 

uit beheerskosten en overige kosten. 
• De opbrengst van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden 

geen garantie voor de toekomst. 
 
bron: de financiële bijsluiter van Rorento (27 februari 2004, gewijzigd) 
 

1p 18  Leg uit waarom een belegger bij een belegging in obligaties in het algemeen genoegen 
neemt met een verwacht lager rendement dan bij een belegging in aandelen. 

2p 19  Bereken de waarde van een kapitaal van € 1.000,- dat 20 jaar heeft uitgestaan tegen 4% per 
jaar op basis van samengestelde interest. 

2p 20  Bereken de totale kosten die Rorento de belegger in rekening zal brengen bij een belegging 
van € 1.000,- gedurende 20 jaar. 
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Opgave 5 
 
 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 5 tot en met 8. Informatiebron 5 is een 
gedeelte uit een interview met de president-directeur van Spyker Cars N.V. 
Informatiebron 6 gaat over de beurskoersen van Spyker Cars N.V. en de koersen van de 
midkap op de effectenbeurs van Amsterdam. In informatiebron 7 zijn enkele kerncijfers en 
de balansen per 31 december 2003 en 30 juni 2004 opgenomen. Informatiebron 8 is een 
krantenartikel over Spyker Cars N.V. 
 
Spyker Cars N.V. is een Nederlandse onderneming die in 2000 is opgericht. De 
onderneming bouwt handgemaakte, dure sportauto’s voor welgestelde afnemers over de 
hele wereld. Spyker Cars N.V. maakt gebruik van de merknaam van een in 1925 failliet 
verklaarde Nederlandse autofabriek.  
In mei 2004 kreeg Spyker Cars N.V., in verband met de uitgifte van nieuwe aandelen, een 
beursnotering aan Euro NM, de markt voor startende ondernemingen van de effectenbeurs 
Euronext. 
 
Na een bezoek aan de autobeurs in China, overweegt de jonge ondernemer Wen Hu zich aan 
te bieden om de tweede dealer van Spyker Cars N.V. in China te worden. Door het geven 
van een uitstekende service en garantie heeft Wen Hu met zijn ondernemingen in China een 
zeer goede naam opgebouwd. Het geven van een goede garantie is alleen mogelijk als de 
fabrieksgarantie in orde is. Daarvoor is de continuïteit (het voortbestaan) van de fabrikant 
van het grootste belang. Wen Hu heeft zoveel mogelijk informatie over Spyker Cars N.V. 
verzameld om met behulp daarvan te beslissen of hij zich zal aanmelden als dealer voor 
Spyker Cars N.V. in China.  
 
Spyker Cars N.V. had de nieuwe aandelen ook buiten de effectenbeurs om kunnen plaatsen 
bij grote beleggers. 

1p 21  Noem de reden voor de beursnotering volgens informatiebron 5. 
 
Wen Hu vindt dat aan een beursnotering ook risico’s verbonden zijn. Zo kan een daling van 
de beurskoers, promotioneel gezien, nadelig zijn. Daarom vergelijkt Wen Hu de 
beurskoersontwikkeling van Spyker Cars N.V. met de ontwikkeling van de AMX index. 

2p 22  Wijkt de koersontwikkeling van Spyker Cars N.V., tussen 1 juni 2004 en 1 november 2004, 
gunstig of ongunstig af ten opzichte van de ontwikkeling van de AMX index? Motiveer het 
antwoord met behulp van informatiebron 6. 
 
Wen Hu maakt zich zorgen over de koersontwikkeling van Spyker Cars N.V. Hij heeft het 
idee dat als Spyker Cars N.V. de continuïteit wil waarborgen, zij in de naaste toekomst 
weer vermogen moet aantrekken om de noodzakelijke investeringen te financieren.  
Daarom doet hij onderzoek naar de financiële situatie van Spyker Cars N.V. Hij gebruikt 
daarvoor het verslag over de eerste helft van 2004 (zie informatiebron 7). 
 
Wen Hu probeert aan de hand van de balansgegevens af te leiden hoe Spyker Cars N.V. de 
opbrengst van de aandelenemissie besteed heeft.  

2p 23  Waaraan heeft Spyker Cars N.V. volgens de balansgegevens de opbrengst van de 
aandelenemissie van mei 2004 grotendeels besteed? Motiveer het antwoord.  

2p 24  Waardoor is de balanspost “Reserves” tussen 31 december 2003 en 30 juni 2004 veranderd?   
 
Spyker Cars N.V. wil volgens informatiebron 8 de productielocaties in Zeewolde en 
Coventry uitbreiden. Voor deze uitbreiding zal Spyker Cars N.V. volgens Wen Hu nieuw 
vermogen moeten aantrekken. 
Voor de verstrekkers van vreemd vermogen speelt de solvabiliteit (zie formuleblad) een 
belangrijke rol. 

2p 25  Leg uit waarom voor een verschaffer van vreemd vermogen de solvabiliteit een belangrijke 
rol speelt. 

2p 26  Zal het voor Spyker Cars N.V. door de emissie van de aandelen, moeilijker of makkelijker 
worden om voor de uitbreiding in Zeewolde en Coventry vreemd vermogen aan te trekken? 
Motiveer het antwoord. 
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De mogelijkheid voor Spyker Cars N.V om het eigen vermogen in de naaste toekomst te 
vergroten zal volgens Wen Hu vooral afhangen van de winstontwikkeling. 

2p 27  Toon met behulp van een berekening aan of het resultaat van Spyker Cars N.V. in de eerste 
helft van 2004 verbeterd of verslechterd is ten opzichte van de tweede helft van 2003. 
 
Wen Hu gaat ervan uit dat de uitbreidingen in Zeewolde en in Coventry noodzakelijk zijn 
voor de continuïteit van de onderneming.  

2p 28  Noem ten aanzien van de continuïteit van Spyker Cars N.V. één positieve ontwikkeling en 
één negatieve ontwikkeling die Wen Hu geconstateerd kan hebben. Licht de antwoorden toe 
met behulp van de gegevens uit deze opgave. 
 
 
 
Opgave 6 
 
 
DTS is een kleine uitgeverij die een jeugdblad uitgeeft. Het jeugdblad verschijnt wekelijks. 
Een van de voorwaarden van het abonnement is dat de abonnee het abonnementsgeld bij 
vooruitbetaling moet voldoen aan het begin van elk kwartaal. De abonnee ontvangt 
daarvoor tijdig een acceptgiro.  
Op de balans van DTS van 1 januari 2005 komt aan de debetzijde de post ‘Abonnementen 
jeugdblad’ voor. 

2p 29  Leg uit of de balanspost ‘Abonnementen jeugdblad’ betrekking heeft op:  
• vooruit ontvangen abonnementsgeld over 2005 of  
• nog te ontvangen abonnementsgeld over 2004.  

 
DTS is in 2005 gestopt met het verzenden van acceptgiro’s en overgestapt op automatische 
incasso van de abonnementsgelden. Door de automatische incasso zijn alle 
abonnementsgelden van het derde en vierde kwartaal van 2005 op tijd ontvangen. 
DTS gaat ervan uit dat vanaf 2006 eerder of later betalen van de abonnementsgelden door 
de abonnees, niet meer voorkomt. 
De automatische incasso vindt plaats in de tweede week van het betreffende kwartaal. Het 
abonnementsgeld is voor 2006 vastgesteld op € 96,- per jaar. Op 1 januari 2006 is het aantal 
abonnementen op het jeugdblad 18.000 stuks.  
 
De financiële afdeling van uitgeverij DTS stelt elke maand een liquiditeits- en een 
resultatenbegroting op. 

2p 30  Bereken het bedrag dat op de resultatenbegroting van april 2006 voorkomt onder de post 
‘Opbrengsten abonnementen jeugdblad’. 

2p 31  Bereken het bedrag dat in verband met de abonnementen van het jeugdblad voorkomt op de 
liquiditeitsbegroting van april 2006. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
 

600023-1-61o 7 Lees verder 

Pagina: 564Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



Opgave 7 
 
 
Op de balans van supermarkt Glaster stond op 1 januari 2005 de inventaris gewaardeerd 
voor € 186.000,-. De aanschafprijs van deze inventaris is € 212.000,-. 
In verband met een uitbreiding zijn op 1 november 2005 enkele nieuwe kassa’s aangeschaft. 
Op de ontvangen nota staan onderstaande bedragen vermeld: 
 

Notabedragen    
  BTW 19%  

Kassa’s €  20.300  € 3.857 €  24.157 
Installatie kassa’s €    3.700  €  703 €    4.403 
Totaal €  24.000  €    4.560 €  28.560 

 
Op de inventaris wordt jaarlijks 20% van de aanschafprijs afgeschreven. Over delen van een 
jaar wordt naar evenredigheid afgeschreven. 

2p 32  Bereken het bedrag dat op de resultatenrekening van 2005 bij afschrijvingskosten inventaris 
vermeld zal worden. 

2p 33  Bereken de balanswaarde van de inventaris op 31 december 2005. 
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Vraag 11 
 

productgroep  marktgroei 2006 relatieve marktaandeel 
2005 totaalscore 

  score A  score B A + B 
mode   0,81   
wonen   1,32   
tweewielers   1,20   
sport      

 

 Uitwerkbijlage bij vraag 11 

Examen HAVO 2006 
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Examen  HAVO 

Hoger 
Algemeen 
Voortgezet 
Onderwijs 
 

Informatieboekje 
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Formuleblad 
 
 
Te gebruiken formules voor de beantwoording van de vragen 9, 16 en 25. 
 
 

 9  het relatieve marktaandeel = omzet van de onderneming
omzet van de grootste concurrent van de onderneming

 

 
 

 16  break-even-afzet = constante kosten
verkoopprijs per product  variabele kosten per product−

 

 
 

 25  solvabiliteit = eigen vermogen
vreemd vermogen
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Eureka B.V. informatie-
bron 1  

Eureka B.V. richt zich op de vier volgende productgroepen. Dit zijn de productgroepen: 
• mode; 
• wonen; 
• tweewielers; 
• sport.  

 
Eureka B.V. biedt detaillisten de mogelijkheid om op diverse manieren samen te werken. 
De samenwerking varieert van een los verband (financieel administratieve ondersteuning) 
tot complete verkoopformules (franchising) waarbij assortiment, winkelinrichting en 
reclame-uitingen uniform zijn.  
Het centrale betalingssysteem vormt de basis voor de samenwerking met Eureka B.V. Met 
dit systeem biedt Eureka B.V. aangesloten ondernemers kredietfaciliteiten, een 
vereenvoudigde administratie en garantiefaciliteiten van leveranciers.  
Daarnaast biedt Eureka B.V. adviesdiensten, onder meer op het gebied van juridische 
zaken, marketing- en organisatieadvies en automatisering.  
Door haar grote inkoopvolume kan Eureka B.V. de aangesloten ondernemers gunstige 
prijsvoordelen bieden.  
 
 
Winst- en verliesrekening Eureka B.V. (bedragen in duizenden euro’s) 
 

informatie-
bron 2 

 2005  2004
  
omzet 1.068.289  1.090.361
kostprijs van de omzet    948.570     974.519

brutoresultaat    119.719     115.842
  
personeelskosten 56.677 52.564 
afschrijvingen 7.297 7.793 
overige kosten 53.659 34.895 
   117.633     95.252
bedrijfsresultaat    2.086    20.590
financieringsresultaat      − 561          388
resultaat voor vennootschapbelasting    1.525    20.978
vennootschapbelasting         305         7.342

nettowinst    1.220    13.636
 
 
 
Omzet per productgroep van Eureka B.V. (bedragen in duizenden euro’s) 
 

 2005 2004 
mode  457.522  438.107 
wonen  438.319  473.087 
tweewielers  82.958  84.428 
sport  89.490  94.739 
totaal  1.068.289  1.090.361 
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Marktgegevens productgroepen Eureka B.V. 
 
De verwachte gemiddelde jaarlijkse marktgroei van de productgroepen van 
Eureka B.V. voor de jaren 2006 en volgende 
 
 
Verwachte gemiddelde jaarlijkse marktgroei   
 

erdeling van de markt voor de productgroep sport in 2005   

 

 
 
 
V
 

informatie-
bron 3 
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Voorstel afdeling marketing om de promotiebudgetten vast te stellen 
 
De afdeling marketing stelt voor om het promotiebudget van de productgroepen vast te 
stellen volgens onderstaand schema.  
Per productgroep wordt een totaalscore vastgesteld. De totaalscore is enerzijds afhankelijk 
van de verwachte gemiddelde jaarlijkse marktgroei (score A) en anderzijds van het relatieve 
marktaandeel van de productgroep (score B). De productgroep die de hoogste totaalscore 
heeft, krijgt het hoogste percentage toegewezen voor het vast te stellen promotiebudget. 
 
Vaststelling score in verband met verdeling promotiebudget 
 

informatie-
bron 4 

productgroep  marktgroei relatieve marktaandeel totaalscore 
  score A1)   score B2)  A + B 
mode   0,81   
wonen   1,32   
tweewielers   1,20   
sport      

 
1) De productgroep met de hoogste marktgroei krijgt 4 punten, die met de op één na 

hoogste 3 punten, met de op één na laagste 2 punten en met de laagste 1 punt. 
2)  De productgroep met het hoogste relatieve marktaandeel krijgt 4 punten, die met de op 

één na hoogste 3 punten, met de op één na laagste 2 punten en met  de laagste 1 punt. 
 
Vaststelling van het promotiebudget per productgroep in 2006 met behulp van de 
behaalde totaalscore 
 

productgroep budget 
hoogste totaalscore  6% van de omzet van de productgroep in 2005 
één na hoogste totaalscore  4% van de omzet van de productgroep in 2005 
één na laagste totaalscore 2% van de omzet van de productgroep in 2005 
laagste totaalscore 0% van de omzet van de productgroep in 2005 

 
 
Spyker, de emoties rond een auto en een aandeel 
 
Commercieel noodzakelijk 
"De beursgang die zijn beslag kreeg op 
27 mei 2004 heeft ons precies gebracht 
waarvoor we primair zijn gegaan", stelt 
Muller. "Want het probleem bij een 
kleine autofabrikant die nog maar vier 
jaar geleden begon, is 
geloofwaardigheid. Hoe kun je een klant, 
een dealer of een toeleverancier bij 
benadering het gevoel geven dat je er 
over 10 jaar nog bent? De toetreding 
van Talpa, de investeringsmaatschappij 
van John de Mol, in 2003 was daarvoor 
een goed begin. Maar een beursnotering 
betekent internationaal nog steeds een 
certificaat van bekwaamheid en 

gegoedheid waarmee je in ieder geval 
de vragen - terechte vragen overigens - 
over je continuïteit de kop kunt 
indrukken". 
"We waren met een stand op de beurs 
Auto China 2004. In onze stand hadden 
we de Spyker C8 Double 12R waarmee 
in 2003 de 24 uur van Le Mans is 
volbracht en drie andere modellen, 
waarvan er eentje, een 
auberginekleurige Spyker C8 Spyder, 
onmiddellijk is verkocht. Er zit 
ongelooflijk veel geld in China. Daarom 
geloof ik dat China voor Spyker de op 
één na grootste markt wordt, na de 
Verenigde Staten".

 
bron: Next update nummer 18, september 2004 (gedeelte uit een interview met Victor Muller president-
directeur Spyker Cars N.V.) 
 

informatie-

bron 5 
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Beurskoersen Spyker Cars N.V. op Euronext van eind mei 2004 tot eind oktober 2004   
 

MX index (midkap). De gemiddelde koers van 24 ondernemingen die qua beursomzet volgen na 

ron: Euronext, 1 november 2004 

 
 
A
de AEX ondernemingen    
 

informatie-
bron 6 
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Spyker Cars N.V.   
 

 
 
 
 
 

Kerncijfers Spyker Cars N.V. 
 

informatie-
bron 7 

 Halfjaar eindigend op 
 30 juni 2004 30 juni 2003 
   
Netto resultaat € − 2.743.000 € − 2.038.000
 
Nominale waarde per aandeel €   0,04 €   0,04
Emissiekoers eind mei 2004 per aandeel € 15,50
Aantal geplaatste aandelen  2.391.279        708.400

 
Balansen Spyker Cars N.V. (bedragen × 1.000 euro) 

 30 juni 2004  31 december 2003 
Activa 
Vaste activa 
Immateriële activa 12.088 10.083
Materiële activa 3.114 3.315
Financiële vaste activa 2.382 1.440
 
Vlottende activa 
Voorraden en onderhanden werk 1.852 1.245
Vorderingen 3.070 1.476
Liquide middelen        691           0
Totaal 23.197 17.559
 
Passiva 
Eigen vermogen 
Geplaatst aandelenvermogen 95 28
Reserves 26.913 2.534
Verliezen vorige perioden −   6.901 −   2.093
Verlies 2003 −   4.808
Verlies eerste halfjaar 2004 −   2.743    
 17.364  −   4.339
Vreemd vermogen 
Voorzieningen 28 10
Langlopende schulden 1.854 13.970
Kortlopende schulden      3.951     7.918
Totaal  23.197 17.559

 
bronnen: Verslag eerste helft 2004 Spyker Cars N.V. (aangepast) en emissieprospectus  
Spyker Cars N.V.  
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Auto voor mensen ‘die alles al hebben’ 
Tussen de vele Porsches en Ferrari’s wekt in Beverly Hills alleen de Spyker nog écht 
begeerte 
 
Afgaande op de verkoopcijfers gaat het 
prima met Spyker. De autobouwer uit 
Zeewolde, die aanstaande donderdag 
een beursnotering krijgt, maakt alleen 
geen winst. 
 
Van onze verslaggever 
Harry Linde 
AMSTERDAM 
 
Dit jaar denkt bestuursvoorzitter Victor 
Muller vijftig exemplaren weg te zetten, 
stuksprijs 355 duizend euro. Voor de 
toekomst mikt Muller op een verkoop 
van tweehonderd stuks per jaar. Met de 
langverwachte beursgang, die komende 
donderdag eindelijk zijn beslag krijgt, wil 
hij de productielocaties in Zeewolde en 
het Engelse Coventry uitbreiden en  
schulden aflossen.  
Spyker maakte echter nog nooit winst. 
Drie jaar geleden leed Spyker nog een 
verlies van drie euroton. Vorig jaar was 
dat al opgelopen tot bijna vijf miljoen 
euro. Tegen deze achtergrond lijkt de 

komende notering aan de Euro.NM, de 
startersmarkt van Euronext, een keuze 
bij gebrek aan beter. 
Toch garanderen grote beleggers de 
aandelenemissie. De investerings-
maatschappijen Talpa van John de Mol 
en Helvetia van Victor Muller schrijven 
voor 5,5 miljoen euro in op de aandelen. 
Een groep binnenlandse beleggers heeft 
volgens Muller beloofd voor bijna 
zes miljoen aandelen te kopen. 
Vooral in Amerika neemt de vraag naar 
een auto die niemand anders heeft toe. 
Door het belastingvoordeel is een 
Spyker daar goedkoper: 215 duizend 
euro. Niet dat de koper zich veel van het 
prijskaartje zal aantrekken. Muller 
schetst dat vooral mensen ‘die alles al 
hebben’ een Spyker kopen. Volgens de 
directeur zijn dat mensen die niet zozeer 
een Spyker kopen om er veel in te 
rijden, maar vooral om erin te worden 
gezien. Rapper Busta Rhymes en 
talkshow presentator Jay Leno rijden in 
een Spyker.

 
bron: de Volkskrant van 22 mei 2004 (aangepast) 
 
 

informatie-
bron 8 
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Examen  HAVO 

Hoger 
Algemeen 
Voortgezet 
Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal 61 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 34 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
Bij dit examen hoort een informatieboekje. 
Voor de beantwoording van vraag 10 is een 
uitwerkbijlage bijgevoegd.  

Als bij een vraag een verklaring, uitleg of 
berekening gevraagd wordt, worden aan het 
antwoord meestal geen punten toegekend als 
deze verklaring, uitleg of berekening 
ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, 
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden 
gevraagd en je geeft meer dan twee redenen, 
dan worden alleen de eerste twee in de 
beoordeling meegeteld. 

Vragenboekje 
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Opgave 1 
 
 
Markt breedbandinternet neemt flink toe in 2004  
ANP  
AMSTERDAM  
 
De markt voor breedbandinternet neemt stevig toe. Op 1 oktober 2004 telde Nederland 
2,85 miljoen aansluitingen. Dat is 78 procent meer dan een jaar eerder. Dat liet het 
onderzoeksbureau Telecompaper vrijdag weten. 
Telecomconcern KPN was nog altijd marktleider met zijn dochterondernemingen 
Planet Internet, HetNet en Xs4all. Gezamenlijk tekenden die op 1 oktober 2004 voor een 
marktaandeel van 26 procent. 
Als de KPN-dochters op eigen kracht worden beoordeeld, zijn hun afzonderlijke 
marktaandelen kleiner dan die van enkele concurrenten. Op 1 oktober 2004 was Wanadoo, 
een dochter van France Télécom, het grootst met 15,1 procent. Daarna volgden de 
kabelmaatschappijen Essent en UPC met respectievelijk Athome (14,4%) en Chello 
(13,3%). Planet Internet volgde Chello op de voet met 13,2 procent. Vervolgens kwamen 
HetNet (7,2%) en Xs4all (5,6%). 
 
bron: de Volkskrant van 20 november 2004 (aangepast) 
 

2p 1  In welke fase van de productlevenscyclus bevindt breedbandinternet in Nederland zich in de 
periode 1 oktober 2003 tot 1 oktober 2004? Motiveer het antwoord. 

2p 2  Bereken de toename van het aantal breedbandaansluitingen in de periode 1 oktober 2003 tot 
1 oktober 2004. 

1p 3  Bereken het aantal breedbandaansluitingen van Wanadoo op 1 oktober 2004. 
 
 
 
Opgave 2 
 
 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. In informatiebron 1 staan de 
conclusies en adviezen van het marketingbureau Recad aan Sunnybird. Informatiebron 2 is 
een overzicht van de opbrengsten en kosten die Sunnybird heeft bij verhuur en verkoop van 
caravans. In informatiebron 3 staan nadere gegevens over de onderhoudskosten van 
caravans en informatiebron 4 gaat over de verzekeringskosten van caravans. 
 
In deze opgave blijft de BTW buiten beschouwing. 
 
Sunnybird is een Nederlandse importeur van Engelse caravans. De directie van Sunnybird 
vindt dat de resultaten de afgelopen jaren achter zijn gebleven bij de prognose. Ze vraagt 
zich af wat hiervan de oorzaak kan zijn en hoe zij het resultaat kan verbeteren. De directie 
van Sunnybird heeft marketingbureau Recad ingeschakeld voor advies. De conclusies en 
adviezen van het marketingbureau Recad zijn opgenomen in informatiebron 1. 

1p 4  Geef met behulp van de cirkeldiagrammen uit informatiebron 1 een mogelijke oorzaak voor 
het achterblijven van de resultaten van Sunnybird in de periode 2000-2004. 
 
Om de afzet te vergroten adviseert Recad Sunnybird om met de dealers te gaan 
samenwerken door samen een landelijke reclamecampagne te gaan voeren voor de Eurolux 
caravan.  

2p 5  Moet men deze reclamecampagne rekenen tot collectieve of individuele reclame? Motiveer 
het antwoord. 

2p 6  Geef twee voorbeelden uit de adviezen, die betrekking hebben op het marketinginstrument 
product. 
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De directie van Sunnybird is van plan om de in het advies genoemde samenwerking met 
campings, zie punt c van het Recad advies, uit te voeren als de winst bij verhuur voldoende 
groot is. De directie van Sunnybird wil daarom inzage hebben in de begrote kosten en de 
begrote opbrengsten van Sunnybird bij verhuur van caravans. 
 
Voor het berekenen van de totale kosten per verhuurde caravan per jaar heeft een 
medewerker van Sunnybird een kostenoverzicht (zie de uitwerkbijlage die bij deze opgave 
hoort) opgesteld.  

3p 7  Bereken met behulp van informatiebron 2 de jaarlijkse afschrijvingskosten van de Eurolux 
caravan bij verhuur door Sunnybird. 

1p 8  Bepaal met behulp van de informatiebronnen 2 en 3 de totale jaarlijkse verwachte 
onderhoudskosten per caravan bij verhuur. 
 
Voor de berekening van de verzekeringskosten van de caravan gaat de medewerker uit van 
de Caravan Standaard Verzekering van Univé, zoals die in informatiebron 4 is opgenomen. 

2p 9  Bereken voor Sunnybird de jaarlijkse verzekeringskosten per caravan. 
1p 10  Bereken met behulp van het kostenoverzicht op de uitwerkbijlage de verhuurkosten per 

caravan per jaar. 
2p 11  Bereken met behulp van informatiebron 2 de huuropbrengst voor Sunnybird per caravan per 

jaar. 
 
De directie van Sunnybird heeft besloten dat zij met de verhuur van caravans zal starten als 
de winst per caravan gedurende de drie jaar dat deze verhuurd wordt, meer is dan de winst 
bij directe verkoop van de caravan.  
 
Uit het onderzoek van de medewerker blijkt dat de verkoopkosten van één nieuwe Eurolux 
caravan voor Sunnybird € 450,- bedragen. Bij verhuur worden deze kosten niet gemaakt. 

3p 12  Toon door middel van een berekening aan of de directie van Sunnybird caravans gaat 
verhuren aan campings. 
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Opgave 3 
 
 
In deze opgave blijft de BTW buiten beschouwing. 
 
Bloemendaal B.V. is importeur van vouwfietsen, die slechts in één uitvoering worden 
geleverd. Op 30 december 2005 is onderstaande voorlopige balans opgesteld. 

 
Voorlopige Balans Bloemendaal B.V. per 30 december 2005 (bedragen in €) 

Vaste activa 300.000 Geplaatst aandelenvermogen 70.000
Voorraad 127.000 Reserves 150.000
Debiteuren 85.400 Lang vreemd vermogen 90.000
Overige vlottende activa 40.000 Kort vreemd vermogen  142.400
Liquide middelen   10.000 Winst  110.000
 562.400  562.400

 
Toelichting balans: 
• De voorraad wordt volgens het fifo-systeem (first in first out) gewaardeerd.  
• In 2005 zijn de inkoopprijzen voortdurend gedaald.  
• De voorraad op bovenstaande balans bestaat uit:  

60 vouwfietsen met een inkoopprijs van € 610,- per fiets; 
80 vouwfietsen met een inkoopprijs van € 605,- per fiets; 
een aantal vouwfietsen met een inkoopprijs van € 600,- per fiets. 

2p 13  Bereken hoeveel fietsen met een inkoopprijs van € 600,- volgens de voorlopige balans in 
voorraad moeten zijn. 
 
De directeur heeft aan de hand van de voorlopige balans de current ratio (zie formuleblad 
vraag 15) berekend. Hij heeft de administrateur gevraagd om aan te geven welke 
wijzigingen nog in de voorlopige balans moeten worden aangebracht en of de wijzigingen 
van invloed zijn op de door hem berekende current ratio. 
 
Volgens de administrateur moet alleen nog onderstaande verkoop in de administratie 
verwerkt worden. 
• De verkoop op 31 december 2005 van 160 vouwfietsen voor € 750,- per fiets. De 

verkoop is op rekening en de afnemer zal in januari 2006 de nota betalen.  
3p 14  Bereken met welk bedrag de op de balans vermelde winst zal toenemen door de verkoop 

van 31 december 2005. 
 
Om de invloed op de current ratio per 31 december 2005 vast te stellen, wil de directeur 
weten of door de verkoop de vlottende activa in waarde zijn veranderd. 

2p 15  Is de waarde van de vlottende activa door de verkoop van 31 december 2005 toegenomen, 
afgenomen of gelijk gebleven? Motiveer het antwoord zonder berekening.  
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Opgave 4 
 
 
Yoni en Joep van Dongen hebben besloten om een spaarhypotheek af te sluiten voor de 
financiering van het huis dat zij gekocht hebben. Van de afgesloten hypothecaire lening 
hebben Yoni en Joep een financieel overzicht van de bank ontvangen. 
 
Gedeelte van het financieel overzicht van de spaarhypotheek (bedragen afgerond op hele 
euro’s) 
 
Lening € 200.000    
Rentepercentage per jaar 5%    
Rentevastperiode 
Looptijd in jaren 

5 jaar
30

   

Spaarpremie per jaar €     3.010    
     
 

Jaar Schuld (€) Rente (€) Spaarpremie (€) Spaarsaldo (€) 
1 200.000 10.000 3.010 3.010 
2 200.000 10.000 3.010 6.171 
3 200.000 10.000 3.010 9.490 
4 200.000 10.000 3.010 . 
5 . . . . 
. . . . . 
. . . . . 

29 . . . . 
30 . . . . 

 
Toelichting financieel overzicht: 
• de rentevergoeding over de spaarpremie is gelijk aan het te betalen rentepercentage; 
• om de vijf jaar zal het rentepercentage aangepast worden aan de marktrente; 
• de spaarpremie wordt telkens aan het eind van het jaar betaald; 
• wijzigingen van het rentepercentage zijn van invloed op de hoogte van de 

spaarpremie. 
 

2p 16  Bereken met behulp van het financieel overzicht het spaarsaldo aan het eind van het vierde 
jaar. 

1p 17  Hoe groot is het spaarsaldo aan het eind van het dertigste jaar? Licht het antwoord toe. 
 
Bij bovenstaande lening zal als het rentepercentage na vijf jaar stijgt, de jaarlijks te betalen 
spaarpremie automatisch dalen.  

2p 18  Leg uit waarom een stijging van het rentepercentage na vijf jaar leidt tot een daling van de 
jaarlijks te betalen spaarpremie. 
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Opgave 5 
 
 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 5 tot en met 9. Informatiebron 5 is een horeca 
internetsite waarin café Dorus te koop wordt aangeboden. In informatiebron 6 staan 
jaarcijfers van café Dorus over de jaren 2004-2006. In informatiebron 7 staan gegevens 
voor de opstelling van de verwachte resultatenrekening over 2007. In informatiebron 8 
staat een prijsopgave van Horecana B.V. voor de levering en installatie van een koelcel en 
biertap. In informatiebron 9 staan gegevens over de overeenkomsten die brouwerij 
Bavaria N.V. met horecazaken sluit. 
 
In deze opgave blijft de BTW buiten beschouwing. 
 
Ton Zuininga is werkzaam in de horeca. Daarnaast speelt hij in de band De Begonia’s. Hij 
is van plan om in 2007 als zelfstandige caféhouder een café in Amsterdam te beginnen. In 
oktober 2006 ziet Ton op het internet een advertentie waarin café Dorus in de Amsterdamse 
Jordaan wordt aangeboden (zie informatiebron 5). Ton vindt deze locatie erg aantrekkelijk 
omdat het café geschikt is om op de zaterdagavonden met zijn band De Begonia’s op te 
treden. 
 
Tijdens een bezoek aan Gasman Horeca Makelaardij krijgt Ton enige jaarcijfers (zie 
informatiebron 6) ter inzage. Bij de overname van het café dient een bedrag voor goodwill 
betaald te worden.  

2p 19  Bereken met behulp van informatiebron 5 het bedrag aan goodwill dat bij overname van 
café Dorus gevraagd wordt. 
 
De in informatiebron 6 vermelde jaarcijfers zijn gebaseerd op de bedrijfsgegevens van de 
oude eigenaar, waarbij het bedrijfspand in eigendom is van de onderneming. 

3p 20  Toon met behulp van een berekening aan dat de verwachte winst in 2006 € 48.000,- zal zijn. 
 
Volgens een vuistregel in de horeca mag de goodwill niet meer bedragen dan 3,5 maal de te 
verwachte jaarlijkse winst. Ton wil controleren of de gevraagde goodwill in 
overeenstemming is met deze vuistregel als hij café Dorus overneemt. 

2p 21  Toon aan dat het gevraagde bedrag van de goodwill voldoet aan bovenstaande vuistregel. 
1p 22  Op grond van welk(e) gegeven(s) uit informatiebron 6 zal de bedongen goodwill lager zijn 

dan het bedrag volgens bovenstaande vuistregel. 
 
Ton vraagt zich af of de geplande optredens van De Begonia’s in 2007 een positieve 
invloed zullen hebben op de winst van 2007. 

3p 23  Toon met behulp van een berekening aan (zie informatiebronnen 6 en 7) of de geplande 
optredens van De Begonia’s in 2007 een positieve invloed zullen hebben op de verwachte 
winst van 2007. 
 
Tijdens het bezoek aan Gasman Horeca Makelaardij blijkt dat naast de aankoop van het café 
nog een aantal investeringen gedaan moet worden. Een nieuwe koeling en een nieuwe 
tapinstallatie zijn noodzakelijk. 

1p 24  Bereken met behulp van de informatiebronnen 5 en 8 het totale bedrag dat Ton moet 
investeren indien hij café Dorus koopt. 
 
Voor de aankoop van het bedrijfspand wil de bank een hypothecaire lening verstrekken van 
maximaal 75% van de taxatiewaarde van het pand. Ton kan een bedrag van € 75.000,- 
inbrengen als eigen vermogen. 

2p 25  Toon met behulp van een berekening aan dat Ton niet over voldoende eigen vermogen 
beschikt om samen met de hypothecaire lening café Dorus te kunnen kopen. 
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Ton wil onderzoeken of het mogelijk is om met hulp van Bavaria N.V. café Dorus te kopen. 
Ton sluit dan als café-eigenaar met Bavaria N.V. een tweetal overeenkomsten af:  

• een drankenafname-overeenkomst (overeenkomst A) en 
• een overeenkomst (B) tot geldlening (zie informatiebron 9). 

Naast de in de overeenkomsten vermelde toezeggingen wil Bavaria N.V. Ton maximaal 
85% van het totaal nog te investeren bedrag aan leningen verstrekken. 
 

1p 26  Welk direct financieel voordeel heeft Ton als hij overeenkomst A met Bavaria N.V. afsluit? 
1p 27  Noem een nadeel voor Ton van het afsluiten van drankenafname-overeenkomst A. 
1p 28  Noem een reden waarom Bavaria N.V. minder risico zal lopen dan de bank bij het 

verstrekken van de lening aan Ton. 
2p 29  Kan Ton café Dorus aankopen als hij de overeenkomsten met Bavaria N.V. sluit? Motiveer 

het antwoord met behulp van een berekening. 
 
 
 
Opgave 6 
 
 
In deze opgave blijft de BTW buiten beschouwing. 
 
Does B.V. is een groothandel in hondenkussens en levert verschillende modellen 
hondenkussens aan dierenspeciaalzaken in de gehele Benelux. 
Van model Prairie is voor 2006 de volgende opbouw van de verkoopprijs bekend. 
 

Verkoopprijs Prairie  
vaste verreken prijs (v.v.p.)1)  €  21,-
opslag overige kosten €    3,-
opslag nettowinst €    6,-
verkoopprijs €  30,-

 

1) De v.v.p. van € 21,- bestaat uit de geschatte gemiddelde inkoopprijs (€ 19,-)  
en de geschatte inkoopkosten per stuk (€ 2,-). 

 
In onderstaande tabel staan de werkelijke kosten van het model Prairie over het eerste 
kwartaal van 2006. In het eerste kwartaal 2006 zijn 380 stuks Prairie ingekocht en verkocht.  
 

Kosten Prairie eerste kwartaal 2006 
inkopen €  7.255,-
inkoopkosten €     684,-
overige kosten €  2.160,-
totaal €10.099,-

 
1p 30  Geef een voorbeeld van variabele inkoopkosten. 
2p 31  Bereken het totale budgetresultaat. Geef aan of dit resultaat voordelig of nadelig is. 

 
De werkelijke verkoopprijs van Prairie was in het eerste kwartaal 2006 € 30,- per stuk. 

2p 32  Bereken met behulp van het budgetresultaat de gerealiseerde winst op Prairie over het 
eerste kwartaal van 2006. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Opgave 7 
 
 
Albert Heijn versus Unilever 
De rechtbank in Arnhem wees donderdag vonnis in een kort geding dat Unilever had 
aangespannen. Het concern beticht Albert Heijn van merkinbreuk: de huismerken zouden 
nauwelijks te onderscheiden zijn van Unilevers eigen producten. 
De rechter gaf de fabrikant van A-merken op twee punten gelijk: zowel de verpakking van 
Albert Heijns pindakaas (met blauwe deksel) als die van de margarine ‘Voor op brood’ 
lijken teveel op de verpakkingen van Unilevers producten. 
 
bron: de Volkskrant van 29 april 2005 (aangepast) 
 
Unilever heeft veel verschillende merknamen. Voor margarine voert ze onder andere de 
merken Blue Band, Bona en Zeeuws Meisje. 

1p 33  Noem met betrekking tot het marketinginstrument promotie een nadeel van het voeren van 
veel merknamen in plaats van het voeren van één merk voor alle producten. Licht het 
antwoord toe. 
 
De verkoopprijzen van de huismerken zijn in de supermarkt lager dan die van de A-merken. 
De brutowinstmarge van supermarkten op de huismerken is echter hoger dan die op de  
A-merken. 

2p 34  Is voor de supermarkten de inkoopprijs van de huismerken lager of hoger dan die van de  
A-merken? Motiveer het antwoord. 
 
 Einde 
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Formuleblad 
 
Te gebruiken formule voor de beantwoording van vraag 15. 
 

 15  current ratio = vlottende activa + liquide middelen
kort vreemd vermogen 
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Conclusies en adviezen die het marketingbureau Recad aan Sunnybird heeft verstrekt 
 
Conclusies onderzoek 
Uit ons onderzoek blijkt dat er de laatste jaren bij de Nederlandse consument een groeiende 
behoefte is aan meer luxe en comfort tijdens vakanties. Met uitgekiende reclamecampagnes 
hebben bungalowparken op het juiste moment op deze behoefte ingespeeld. De gevolgen die 
dit heeft gehad voor de wijze van vakantie houden, zijn in onderstaande cirkeldiagrammen 
weergegeven. Elk segment van de grafiek geeft het marktaandeel weer van de vier 
onderscheiden groepen.    
 

 
Adviezen Recad 
a Breid uw assortiment uit met caravans met meer luxe en comfort. Bijvoorbeeld met de 

Engelse caravan van het merk Eurolux. 
b De verkoop van dit type kunt u op de korte termijn stimuleren door: 

• samen met uw dealers een reclamecampagne met betrekking tot de Eurolux 
caravan in meerdere landelijke en regionale bladen te voeren; 

• uw dealers te ondersteunen met spectaculaire inruilacties met hoge 
inruilkortingen gedurende het komende voorjaar.  

Omdat u sterk bent in after-sale-services krijgt u door klantenbinding ook voor de lange 
termijn een hogere afzet. 
c Ook kunt u de Eurolux caravan gaan verhuren aan campings. Zoals u weet gaan steeds 

meer campings over tot verhuur van luxe caravans. Deze ondernemingen willen graag 
caravans leasen. Het is mede in verband met uw goede naam, aan te raden om daarbij 
het onderhoud van de caravans in eigen beheer te houden. 
Zorg dat uw verhuurprijzen zodanig zijn dat de campings die met u in zee gaan 
concurrerend kunnen zijn met de andere vergelijkbare vakantieaanbieders.  
Voor het komend vakantieseizoen heeft een grote reisorganisatie, die tot de 
prijszetters van de Nederlandse markt gerekend moet worden, de volgende advertentie 
geplaatst.  

 

Vakantie met meer luxe! 
U heeft al een vakantie in een luxe caravan voor € 400,- per week. 
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Opbrengsten en kosten van Sunnybird 
 

▬ Opbrengsten 
 
Opbrengst bij verkoop van één Eurolux caravan 

• Sunnybird verkoopt de Eurolux caravan voor € 16.500,- per stuk.  
• Sunnybird behaalt bij de verkoop van de Eurolux caravan een brutowinst van 25% van de 

inkoopwaarde.  
 
Opbrengst bij verhuur van één Eurolux caravan  

• Ten aanzien van de opbrengsten heeft de directie gesteld dat de opmerking van Recad: 
“Zorg dat uw verhuurprijzen zodanig zijn dat de campings die met u in zee gaan, 
concurrerend kunnen zijn met de andere vergelijkbare vakantieaanbieders”, het 
uitgangspunt moet zijn.  
Sunnybird gaat ervan uit dat de campings de caravans kunnen verhuren voor gemiddeld 
€ 300,- per week en dat Sunnybird de helft van deze huuropbrengst zal ontvangen.  

• De campings zullen de caravans gemiddeld 28 weken per jaar verhuren. 
 

▬ Kosten  
 
Kosten bij verkoop 
De verkoopkosten van een nieuwe Eurolux caravan zijn berekend op € 450,- per stuk. Bij 
verhuur vervallen deze kosten. 
 
Kosten bij verhuur 
Sunnybird heeft een kostenoverzicht (zie de uitwerkbijlage die bij deze opgave hoort) 
opgesteld, waarin de kostensoorten per caravan per jaar vermeld worden als Sunnybird 
caravans verhuurt aan campings.  
 

   Afschrijvingskosten caravan 
 Sunnybird zal uitsluitend de luxe caravans van het merk Eurolux aan campings 

gaan verhuren. 
   De caravans zullen drie jaar aan de bungalowparken verhuurd worden. Na drie jaar 

zullen ze verkocht worden voor 40% van de oorspronkelijke verkoopprijs. Aan 
deze verkoop zijn geen verkoopkosten verbonden. 

   Sunnybird schrijft op de verhuurde caravans jaarlijks met gelijke bedragen af. 
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Onderhoudskosten caravan 
 
Onderstaande grafiek geeft de relatie weer tussen de jaarlijkse onderhoudskosten en het 
aantal weken dat de caravan per jaar verhuurd wordt door de bungalowparken aan 
vakantiegangers.  
 
Jaarlijkse onderhoudskosten per caravan in euro’s  
 

 
 
Verzekeringskosten caravan 
 
Univé heeft voor iedereen een complete caravanverzekering. Wij bieden u een uitgebreide 
dekking. 
Natuurlijk hopen we dat u lang plezier heeft van uw caravan, maar soms gaat er iets mis. 
Met een caravanverzekering van Univé is uw caravan in ieder geval verzekerd tegen schade 
als gevolg van: 

• diefstal; 
• storm of hagel;  
• brand, blikseminslag of ontploffing;  
• aanrijdingen of andere ongelukken op de weg.  

 
Caravan Plus 
Als uw nieuwe caravan totall loss raakt, geldt voor de Caravan Plusverzekering een  
aantrekkelijke vergoedingsregeling. Is uw caravan nog geen 6 jaar, dan vergoedt Univé de 
volledige aanschafprijs. Daarna geldt tot en met 8 jaar een gunstige afschrijvingsregeling. 
 
Caravan Standaard 
U kunt ook kiezen voor de Caravan Standaardverzekering. Voor een lagere premie geldt de 
vergoeding op basis van de aanschafprijs tot uw caravan 1 jaar oud is. Daarna geldt tot en 
met 5 jaar een gunstige afschrijvingsregeling. 
 
Jaarpremies voor de caravanverzekering 
Premie per € 450 van  
de aanschafprijs 

Caravan 
Standaard 

Caravan  
Plus 

bij een aanschafprijs tot € 13.000 €   4,50 €   6,30 
bij een aanschafprijs van meer dan € 13.000 €   5,40 €   7,25 
minimumpremie per caravan € 45,38 € 63,50 

 
Heeft u bijvoorbeeld een nieuwe caravan gekocht voor € 14.600,- dan betaalt u voor de 
Caravan Standaardverzekering € 178,20 per jaar. Voor slechts € 239,25 - dat is maar 
€ 61,05 per jaar meer - heeft u al de Caravan Plusverzekering!!!  
 
bron: www.Univé.nl (gewijzigd) 
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Horeca-internetsite verkoop café Dorus 
 
Gegevens 

 Regio Noord-Holland  
 Plaats Amsterdam 
 Type Café 
 Beschrijving CAFÉ OP A1-LOCATIE IN  

  AMSTERDAM-CENTRUM 
 Huur/koop koop  

 
 Advertentienr. 0324 TZ 

 
Omschrijving 
W0238. CAFÉ DORUS; IN EEN 
PRACHTIG PAND IN AMSTERDAM 
 
NADERE GEGEVENS OMTRENT HET OBJECT 
Onze opdrachtgever exploiteert dit prachtige bedrijf sinds 1997 en stopt nu wegens 
gezondheidsredenen. Er zijn geen brouwerijverplichtingen. De openingstijden zijn dagelijks 
van 20.00 uur tot 01.00 uur. Op maandag is het bedrijf gesloten. Dit unieke café-restaurant 
met terras ligt op de hoek van de Goudsbloemstraat en de Lindenstraat in hartje Jordaan.  
 
INDELING BEDRIJF 
Entree met ruime aparte bar en tevens een wat krappe keuken, dubbel toilet met 
wasgelegenheid en klein kantoortje. Trap naar beneden geeft toegang tot feestruimte met 
bar en een nooduitgang plus opbergruimtes. Totaal 170 m2.  
 
ALGEMENE INFORMATIE 
In het centrum gelegen. Gebruiksvergunning afgegeven. Het object is zeer geschikt voor 
een bruin café, restaurant, etc. Het café ligt in de gezellige volksbuurt de Jordaan. Als 
gevolg van zijn ziekte heeft de eigenaar de laatste jaren weinig geïnvesteerd in de 
onderneming. De klanten bestaan uit oudere buurtbewoners, jongere zakenmensen (yuppen) 
en studenten. Het café is te koop. 
 
Overnameprijs cafébedrijf 
Bij overname zal voor het bedrijfspand, inventaris en aanwezige voorraad aan de eigenaar 
een bedrag betaald moeten worden van € 295.000,-. De waarde van het pand is volgens het 
taxatierapport € 195.000,-. De boekwaarde van de gehele inventaris en van de aanwezige 
voorraad per 31 december 2006 bedraagt € 28.000,-.  
 
Indien u over voldoende eigen vermogen beschikt, brengen we u graag in contact met onze 
bankrelatie. Bezichtigingen alleen na afspraak met ons kantoor. 
 
Voor meer informatie over dit object: 

 Bedrijf Gasman Horeca Makelaardij 
 Adres Prinsengracht 225  
 Plaats 2034 HV Amsterdam 
 Telefoon 020 230117 

 
bron : http://www.horecasite.nl (gewijzigd) 
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Jaarcijfers van café Dorus over de jaren 2004–2006 
 
Serieuze belangstellenden voor café Dorus krijgen onderstaande cijfers ter inzage: 
 
 

 2006
verwachting

2005 2004

Omzet  € 360.000 €  380.000 € 402.000 
Brutowinst  €  238.000 €  257.000 € 260.000 
    
Liquiditeit  0,7   0,76  0,6 
Vreemd vermogen1) als percentage van het totaal 
vermogen  60%   58%  55% 

Rentabiliteit geïnvesteerd eigen vermogen per 
31 december2)  48%   52%  53% 

Gemiddelde besteding per bezoeker  €  12 €  12,50 € 12,40 
    
Enkele balansgegevens per 31 december    
Inventaris €  18.000 €  20.000 € 22.000 
Voorraad €   10.000 €  9.850 € 12.300 
6% Hypothecaire lening  € 150.000 €  150.000 € 150.000 

 
1) Het vreemd vermogen bestaat uitsluitend uit een 6% hypothecaire lening. Deze lening is 
op 1 januari 2002 afgesloten en is aflossingsvrij.  
2) Rentabiliteit geïnvesteerd eigen vermogen = winst   100%

eigen vermogen op 31 december
×  

 
 
Gegevens voor het opstellen van de verwachte resultatenrekening over 2007 
 
Omzet 
Ton verwacht dat het aantal bezoekers van café Dorus in 2007, zonder optredens van de 
band De Begonia’s, 10% lager zal zijn dan in 2006. De gemiddelde besteding per bezoeker 
zal in 2007 gelijk zijn aan die van 2006. 
Volgens Ton zal door een optreden van de band De Begonia’s het aantal bezoekers 
toenemen. Op elke avond dat De Begonia’s optreden zullen gemiddeld 40 bezoekers meer 
café Dorus bezoeken. De Begonia’s zullen naar verwachting 50 avonden per jaar optreden.  
 
Brutowinst 
De brutowinst wordt de komende jaren op 68% van de omzet geschat. 
 
Kosten De Begonia’s 
De kosten van een optreden van De Begonia’s zijn € 300,- per avond. 
 
 
Prijsopgave van Horecana B.V. voor de levering en installatie van een koelcel en 
biertap  
 

Model Type Omschrijving Prijs  

Koelcel CT 200 

- Draaideur 80 x 185 cm met slot en 
noodopener. 
- Vloer met gegalvaniseerde stalen 
bekleding. 

€ 7.000,- 

Biertap TX 100 

Professionele zelfkoelende 
tapinstallatie met ingebouwde 
drukregelaar. Wordt geleverd met 
lekblad, bierleiding en tapkop naar 
keuze. Koelcapaciteit 38 ltr/uur.  

€ 2.400,- 

   € 9.400,- 
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Gegevens over de overeenkomsten die brouwerij Bavaria N.V. met horecazaken sluit 
 
In verband met de aankoop van café Dorus kan Ton Zuininga (de kredietnemer) met 
brouwerij Bavaria N.V. een tweetal overeenkomsten sluiten die bestaan uit:  
A. een drankenafname-overeenkomst. 
B. een overeenkomst tot geldlening (een hypothecaire lening) 
 
Delen van deze overeenkomsten staan hieronder vermeld. 
 
A. DRANKENAFNAME-OVEREENKOMST 
 
Bavaria en Ton Zuininga, hierna te noemen wederverkoper, komen het volgende 
overeen: 
 
Artikel 1 
Bavaria is op verzoek van de wederverkoper bereid de benodigde 
biertapinstallatie(s) en koeling(en) in bruikleen te verstrekken. 
 
Daarvoor verplicht de wederverkoper zich jegens Bavaria tot de volgende zaken:  
 
Artikel 2 
Wederverkoper verbindt zich jegens Bavaria om in de door hem geëxploiteerde 
horecaonderneming bieren en andere dranken uitsluitend te betrekken van Bavaria 
of een door haar aangewezen handelaar. 
 
Artikel 3 
De onderhavige overeenkomst vangt aan op 1 januari 2007 en heeft een looptijd 
van vijf jaar. 
 
Artikel 4 
Bavaria heeft van wederverkoper het recht gekregen om in overleg met 
wederverkoper als enige brouwerij c.q. drankenleverancier in, op of aan die 
drankgelegenheid reclame te (laten) maken. 
 
Artikel 5 
Bavaria heeft het recht toegang van wederverkoper te verlangen tot de 
drankgelegenheid en alle aanhorigheden daarvan, ter controle van de naleving van 
het bepaalde in deze overeenkomst. 
 
etc, etc. 
 
B. OVEREENKOMST TOT GELDLENING (de hypothecaire lening) 
 
Artikel 1  
Uit hoofde van door Bavaria aan kredietnemer ten behoeve van diens handel en 
bedrijf ter leen verstrekte gelden erkent kredietnemer aan Bavaria verschuldigd te 
zijn een som van € (nog vast te stellen).  
 
Artikel 2  
Het krediet wordt verstrekt op annuïteitenbasis. 
etc, etc. 
 
bron: Bavaria N.V. (aangepast) 
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Vraag 10 
 

 
afschrijvingskosten caravan 
 

 

 
onderhoudskosten caravan  
 

 

 
verzekeringskosten caravan 
 

 

 
overige diverse kosten 
 

 
 €         150 
 

 
verhuurkosten per caravan per jaar 
 

 

 
 

 Uitwerkbijlage bij vraag 10 

Examen HAVO 2006 
 
Tijdvak 2 
Woensdag 21 juni 
13.30 – 16.30 uur 

Examennummer 
 
 
 
 
Naam 
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Tijdvak 1
Vrijdag 27 mei

13.30 – 16.30 uur

Examen  HAVO

Hoger 
Algemeen 
Voortgezet 
Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal 64 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 34 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
Bij dit examen hoort een informatieboekje.  

Als bij een vraag een verklaring, uitleg of 
berekening gevraagd wordt, worden aan het 
antwoord meestal geen punten toegekend als 
deze verklaring, uitleg of berekening 
ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, 
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden 
gevraagd en je geeft meer dan twee redenen, 
dan worden alleen de eerste twee in de 
beoordeling meegeteld. 

Vragenboekje 
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Opgave 1 
 
 
In onderstaande grafiek staat de reclameomzet in Nederland over 2002 van de verschillende 
media. 
 

 
 

bron: De Volkskrant (aangepast) 
 

2p 1  Bereken hoeveel procent van de Nederlandse reclameomzet door het medium radio in 2002 
behaald is. 
 
In een interview zegt een populaire diskjockey: “Mijn nieuwe salaris is afhankelijk van het 
aantal luisteraars dat mijn programma trekt. Bij Radio 538 verdiende ik 450 duizend euro 
per jaar. Dat salaris kan ik, afhankelijk van mijn prestaties, verdubbelen.”  

2p 2  Leg uit op welke wijze het radiostation het hoge salaris van de populaire diskjockey zou 
kunnen terugverdienen. 

1p 3  Leg uit waarom het voor adverteerders belangrijk is te weten wat de kenmerken zijn van de 
luisteraars van een bepaald radioprogramma. 
 
 
 
Opgave 2 
 
 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. In informatiebron 1 staat de 
resultatenrekening van Vacance du Roy over 2004. In informatiebron 2 is het plan van 
aanpak van Vacance du Roy 2005 opgenomen. Informatiebron 3 is de prijslijst van 2005  
van de concurrenten van Vacance du Roy. In informatiebron 4 staan de verwachtingen van 
Vacance du Roy over 2005. 
 
In deze opgave blijft de BTW buiten beschouwing. 
 
Bertil Nieuwenhuis en zijn vriendin Lara zijn enige jaren geleden begonnen met  
Vacance du Roy. Het motto van Vacance du Roy -“Vakantie zonder zorgen”- wordt 
gerealiseerd door volledig ingerichte luxe bungalowtenten op een sfeervolle, gezellige 
gezinscamping te verhuren. 

Radio

328

Overig

178
Dag- en

nieuwsbladen

663

Publieks- en

vakbladen

1.250

Televisie

1.699

Reclameomzet in Nederland in 2002

in miljoenen euro's
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Vacance du Roy huurt daarvoor op Les Deux Chevaux -een Franse camping in de 
Dordogne- in het Nederlandse hoogseizoen staanplaatsen voor al haar veertig 
bungalowtenten. De bungalowtenten worden op deze camping aan het begin van het 
hoogseizoen opgezet en op het eind van het seizoen afgebroken. De verhuur vindt plaats aan 
Nederlandse gezinnen. 
 
Bertil en Lara verrichten het werk vanuit hun huis in Heerhugowaard. Ieder voorjaar en 
najaar reizen ze met hun camper naar Frankrijk om de camping te inspecteren en om 
overige zaken te regelen.  
 
Op het eind van het seizoen van 2004 blijkt dat de nettowinst over dat jaar sterk is gedaald 
ten opzichte van het vorig jaar. De oorzaak van de daling wordt enerzijds gezocht in de 
toenemende concurrentie, waardoor niet alle tenten gedurende het gehele hoogseizoen 
verhuurd worden, en anderzijds door de jaarlijkse verhoging van de huurkosten van de 
staanplaatsen.  

1p 4  Noem naast nettowinst (resultaat) een andere maatstaf waarmee de winstgevendheid van 
een onderneming beoordeeld kan worden. 

2p 5  Bereken met behulp van informatiebron 1 hoeveel tenten Vacance du Roy in 2004 
gemiddeld per week verhuurd heeft. 
 
Bertil en Lara hebben in het plan van aanpak 2005 (zie informatiebron 2) een aantal 
mogelijkheden onderzocht om het resultaat in 2005 te verbeteren. Bertil en Lara willen in 
vergelijking met de concurrenten de goedkoopste verhuurder worden en hebben daarom 
besloten om in 2005 de verhuurprijzen te verlagen. In dat kader hebben Bertil en Lara aan 
de hand van brochures een lijstje samengesteld (zie informatiebron 3) van de verhuurprijzen 
van de organisaties die zij als concurrenten zien. 

2p 6  Toon met behulp van de informatiebronnen 2 en 3 aan of een verhuurprijs van € 425,- per 
tent per week die Vacance du Roy over 2005 gaat vragen, voldoet aan de in 
informatiebron 2 genoemde eis. 

3p 7  Bereken met behulp van de informatiebronnen 2 en 4 de verwachte nettowinst in 2005 bij 
uitvoering van de in informatiebron  2 genoemde mogelijkheid A. 
 
Vacance du Roy onderzoekt of zij haar tenten op camping Chateau Vallon (mogelijkheid B 
uit informatiebron 2) moet aanbieden in plaats van op camping Les Deux Chevaux. 

2p 8  Welk marketinginstrument gebruikt Vacance du Roy als zij voor de staanplaatsen van 
tenten van camping verandert? Motiveer het antwoord. 

2p 9  Noem twee criteria, indien men let op de werkzaamheden die op camping Chateau Vallon 
verricht moeten worden, die Vacance du Roy zal toepassen bij de selectie van de  
pabo-studenten (zie informatiebron 4).  

2p 10  Waarom moet Vacance du Roy de kosten van het opzetten en afbreken van tenten op 
camping Chateau Vallon (zie informatiebron 4) tot de constante kosten rekenen? 

2p 11  Bereken de verwachte totale constante kosten over 2005 voor Vacance du Roy indien ze 
kiest voor camping Chateau Vallon. 
 
Vacance du Roy stelt voor elke week waarin een tent verhuurd wordt een apart genummerd 
huurcontract op. Verhuurt Vacance du Roy bijvoorbeeld een tent voor twee weken aan een 
persoon dan ontvangt deze persoon twee huurcontracten. De contractnummers worden 
doorgegeven aan de campingbeheerder. 

2p 12  Bereken bij welk aantal huurcontracten voor Vacance du Roy de kosten van camping 
Les Deux Chevaux in 2005 gelijk zijn aan de kosten van camping Chateau Vallon. 
 
Vacance du Roy zal die mogelijkheid kiezen die de hoogste verwachte nettowinst in 2005 
zal opleveren. Omdat de verwachte opbrengsten voor beide campings gelijk zijn (zie 
informatiebron 4), zal Vacance du Roy kiezen voor de camping waar de verwachte kosten 
over 2005 het laagst zijn. 

2p 13  Zal Vacance du Roy kiezen voor mogelijkheid A, camping Les Deux Chevaux, of voor 
mogelijkheid B, camping Chateau Vallon? Motiveer het antwoord. 
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Opgave 3 
 
 
Mevrouw Bakker koopt op 3 maart 2005 bij Keukencentrum Verdoold een nieuwe keuken. 
Op die datum betaalt zij een bedrag van € 6.426,- aan Verdoold als aanbetaling op de 
gekochte keuken. De aanbetaling is 40% van de aankoopprijs inclusief 19% BTW. 
De levertijd wordt door Verdoold geschat op acht tot twaalf weken. Verdoold en mevrouw 
Bakker hebben afgesproken dat Verdoold in de laatste week van april mevrouw Bakker zal 
bellen om een afspraak te maken over het exacte tijdstip van plaatsing. 

1p 14  Bereken de aankoopprijs inclusief BTW van de keuken die mevrouw Bakker op 
3 maart 2005 heeft gekocht. 
 
De brutowinst van Verdoold op de keuken is 35,1% van de verkoopprijs exclusief BTW. 

2p 15  Bereken de brutowinst die Verdoold behaalt op de verkoop van de keuken aan 
mevrouw Bakker. 
 
Op 19 maart 2005 annuleert mevrouw Bakker de aankoop van de keuken en vraagt aan 
Verdoold om terugbetaling van het bedrag van de aanbetaling. Verdoold weigert dit en 
beroept zich op onderstaand artikel 10 van de algemene voorwaarden van de Centrale 
Branchevereniging die mevrouw Bakker bij de koop heeft ontvangen. 
 

 
Artikel 10 – DE ANNULERING 
1. Annulering door de afnemer binnen acht dagen na het afsluiten van de overeenkomst, is 

kosteloos. 
2. Bij annulering van de overeenkomst door de afnemer is deze een schadevergoeding 

verschuldigd van 30% van hetgeen de afnemer in totaal had moeten betalen. Het 
percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 50%, indien de annulering van een 
overeenkomst door de afnemer geschiedt, terwijl de afnemer al in kennis is gesteld van 
het exacte tijdstip van plaatsing of van aflevering. 

 
 

2p 16  Bereken welk bedrag mevrouw Bakker terugkrijgt als Verdoold zich houdt aan 
bovenstaande algemene voorwaarden van de Centrale Branchevereniging. 
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Opgave 4 
 
 
In deze opgave blijft de BTW buiten beschouwing. 
 
Op 1 januari 2005 zijn bij Houthandel Swen B.V. 3.500 spaanplaten met een inkoopprijs 
van € 21,40 per plaat in het magazijn aanwezig. Op 28 december 2004 heeft Swen B.V. 
800 spaanplaten besteld bij de importeur tegen een inkoopprijs van € 23,- per plaat. Deze 
platen zullen in januari 2005 afgeleverd worden. Swen hanteert bij de voorraadwaardering 
het fifosysteem. 
 
De voorraad waarover een onderneming prijsrisico loopt, wordt wel de economische 
voorraad genoemd. 

2p 17  Noem, naast het eventueel nadelig prijsrisico, twee andere risico’s die verbonden zijn aan 
het aanhouden van voorraad. 
 
Op 12 januari 2005 zijn 350 spaanplaten verkocht en afgeleverd aan diverse speciaalzaken.  
Op 14 januari 2005 worden 300 spaanplaten van de bestelling van 28 december 2004 bij  
Swen B.V. afgeleverd. Tussen 1 januari en 16 januari 2005 vinden bij Swen B.V. geen 
andere aankopen en verkopen van spaanplaat plaats. 

2p 18  Bereken over hoeveel spaanplaten Swen B.V. prijsrisico loopt op 15 januari 2005. 
2p 19  Bereken voor Swen B.V. de waarde van de technische voorraad spaanplaat op 

15 januari 2005. 
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Opgave 5 
 
 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 5 tot en met 7. 
Informatiebron 5 gaat over de beloningen 2004 van de directie van Mersmeijer N.V.  
Informatiebron 6 bevat een aantal kerncijfers van Mersmeijer N.V. In informatiebron 7 
staan de door de commissie Tabaksblat opgestelde richtlijnen ten aanzien van de beloning 
van directieleden. 
 
Mersmeijer N.V. is een Nederlandse onderneming die is gespecialiseerd in de handel in 
elektrotechnische onderdelen, veiligheidsproducten en gereedschappen in Europa, Noord-
Amerika en Azië. Mersmeijer N.V. behoort op haar gebied tot de grote ondernemingen in 
de wereld. 
 
De beloning van de directie van Mersmeijer N.V. is afhankelijk van het halen van bepaalde 
ondernemingsdoelen en van het persoonlijk functioneren. 
De beloning bestaat uit: 

• een vast jaarsalaris; 
• een variabele beloning in de vorm van bonussen. 

 
Sinds enkele jaren staan in Nederland de beloningen van directies van N.V.’s ter discussie. 
Naar aanleiding hiervan heeft de overheid de commissie Tabaksblat ingesteld. Deze 
commissie heeft een aantal richtlijnen opgesteld voor de hoogte en samenstelling van deze 
beloningen. 
 
Na het verschijnen van de eerste publicatie van het rapport van de commissie Tabaksblat 
besluit de ondernemingsraad van Mersmeijer N.V. onderstaande twee vragen te 
onderzoeken: 

• Is de beloning 2004 van de directie in overeenstemming met de geleverde prestaties? 
• Is het beloningsbeleid voor de directie in overeenstemming met de richtlijnen van de 

commissie Tabaksblat? 
 

1p 20  Noem een reden waarom de vaste jaarsalarissen van de drie directieleden verschillend 
kunnen zijn. 
 
Volgens een aantal leden van de ondernemingsraad is de jaarbonus 2004 in procenten van 
het vaste jaarsalaris voor de drie directieleden verschillend geweest. 
Voor F.J.A.H.M. Michel was dat 32% en voor T.J.P. Couwenbergh 40% van het vaste 
jaarsalaris. 

2p 21  Bereken met behulp van informatiebron 5 welk directielid in 2004 de laagste jaarbonus in 
procenten van het vaste jaarsalaris heeft ontvangen. 

2p 22  Noem een reden uit informatiebron 5 voor het ongelijke jaarbonuspercentage over 2004. 
2p 23  Toon met behulp van informatiebron 6 aan of de nettowinst per aandeel in de jaren 2002 en 

2003 ten opzichte van het daaraan voorafgaande jaar, is toegenomen, gedaald of gelijk 
gebleven. 
 
De hoogte van de driejarenbonus wordt volgens informatiebron 5 bepaald door het halen 
van bepaalde doelen. 

3p 24  Is de verandering van de beurskoers van Mersmeijer N.V. van 31 december 2000 ten 
opzichte van 31 december 2003 beter of slechter geweest dan die van de concurrenten? 
Motiveer het antwoord met behulp van een berekening. 
 
De totale driejarenbonus 2004 is volgens informatiebron 5 vastgesteld op 40% van het vaste 
jaarsalaris. 

2p 25  Is de driejarenbonus 2004 voor de directie in overeenstemming met de geleverde prestaties 
in de periode 2001 – 2003? Motiveer het antwoord met gebruikmaking van zowel 
informatiebron 5 als informatiebron 6. 

2p 26  Leg met behulp van informatiebron 7 uit waarom de ondernemingsraad zich niet verzet zal 
hebben tegen het invoeren van een bonusregeling. 
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De aandelen die de directieleden als driejarenbonus ontvangen, mogen tijdens de 
dienstbetrekking niet worden verkocht. 

1p 27  Geef een mogelijke reden uit informatiebron 7 voor het verbod op de verkoop van deze 
aandelen tijdens de dienstbetrekking. Licht het antwoord toe. 
 
Om de tweede vraag: “Is het beloningsbeleid voor de directie in overeenstemming met de 
richtlijnen van de commissie Tabaksblat?” te beantwoorden, wil de ondernemingsraad zich 
beperken tot de variabele beloning. Ze controleert of de regelgeving van de variabele 
beloning van de directieleden van Mersmeijer N.V. in overeenstemming is met de 
richtlijnen die de commissie Tabaksblat (zie informatiebron 7) gesteld heeft.   

2p 28  Geef aan of de regeling van de jaarbonus en die van de driejarenbonus van Mersmeijer N.V. 
in overeenstemming is met de richtlijnen van de commissie. Motiveer het antwoord. 
 
 
 
Opgave 6 
 
 
In deze opgave blijft de BTW buiten beschouwing. 
 
Couscous-restaurant Marrakech uit Medemblik heeft in 2004 in verband met bezorging van 
maaltijden aan huis een Citroën Berlingo 1.4 aangeschaft. Begin 2005 overweegt de 
eigenaar van het restaurant deze auto te voorzien van een LPG-installatie om de 
brandstofkosten van de auto te verlagen. Hij heeft op het internet onderstaande informatie 
gevonden. 
 
BASISGEGEVENS Benzine LPG 
Aanschafprijs auto: 

Aanschafprijs en inbouw LPG-installatie: 

Topsnelheid in km per uur: 

Verbruik in liters per 100 km: 

Belasting per kwartaal: 

Brandstofprijs per liter: 

 € 12.760,- 

 

  150 

  7,2 

 € 88,- 

 € 1,20 

 € 12.760,- 

 € 1.972,- 

  150 

  8,6 

 € 118,- 

 € 0,45 

 
 Naar www.autogas.nl 
 
De LPG-installatie wordt in 4 jaar volledig afgeschreven met jaarlijks gelijkblijvende 
bedragen. Door het installeren van een LPG-installatie zal de restwaarde van de auto niet 
veranderen. 

2p 29  Bereken de totale extra vaste kosten per jaar als men het rijden op LPG vergelijkt met het 
rijden op benzine. 

2p 30  Bereken welk bedrag per 100 gereden km bespaard wordt op de brandstofkosten indien in 
de auto een LPG-installatie wordt ingebouwd en uitsluitend op LPG gereden wordt. 
 
De eigenaar van Marrakech verwacht dat met de Citroën Berlingo 45.000 km per jaar zal 
worden gereden. 

2p 31  Bereken voor Marrakech het verwachte jaarlijkse voordeel in euro’s als de Citroën Berlingo 
wordt voorzien van een LPG-installatie. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Opgave 7 
 
 
In deze opgave blijft de BTW buiten beschouwing. 
 
Mart van der Schee uit Abbekerk verkoopt tweedehands fietsen. Voor 2005 heeft hij de 
onderstaande schatting gemaakt van de bedrijfskosten: 
 
Loonkosten € 9.500,- 
Verkoopkosten - 1.700,- 
Algemene kosten - 5.800,- 
Huisvestingskosten -  2.300,- 
 € 19.300,- 
 
In 2005 verwacht hij 540 fietsen te verkopen. Om de bedrijfskosten te dekken en een 
nettowinst te behalen verhoogt Mart van der Schee de inkoopprijs van elke fiets met een 
brutowinstopslag van 80%. De gemiddelde inkoopprijs van een tweedehands fiets schat 
Mart van der Schee op € 60,-. 

2p 32  Bereken de verwachte omzet voor Mart van der Schee over 2005. 
2p 33  Bereken de verwachte nettowinst voor Mart van der Schee over 2005. 

 
Mart van der Schee verkoopt begin januari 2005 acht fietsen voor in totaal € 1.080,-. 

1p 34  Bereken de inkoopwaarde van deze acht fietsen. 
 
 
 Einde 
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Formuleblad 
 
Bij dit examen zijn geen formules gegeven. 
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Resultatenrekening Vacance du Roy 2004 (in euro’s) 
Huuropbrengst  64.800 
Huurkosten staanplaatsen 36.000  
Afschrijvingskosten 4.670  
Interestkosten 2.690  
Overige constante kosten   5.880 
   49.240 
Nettowinst  15.560 
 
 
Toelichting resultatenrekening 
Huuropbrengst 
Vacance du Roy verhuurt alleen in het Nederlandse hoogseizoen. De tenten werden in 2004 
verhuurd voor € 450,- per tent per week. 
Huurkosten staanplaatsen 
Vacance du Roy heeft 40 staanplaatsen gehuurd voor het gehele Nederlandse hoogseizoen1). 
De huurprijs is voor alle plaatsen gelijk.  
 
1) Nederlands hoogseizoen: door de regionale vakantiespreiding duurt het Nederlandse 

hoogseizoen jaarlijks 9 weken.  
 
 
 
Plan van aanpak Vacance du Roy 2005 
 
o Nederlands hoogseizoen 

In 2005 begint het hoogseizoen op 2 juli en eindigt op 3 september. 
 
o Verlaging verhuurprijzen 

Bertil en Lara besluiten om vanaf 2005 de prijs als concurrentiemiddel te gaan 
gebruiken. Vacance du Roy wil ten opzichte van haar concurrenten de aanbieder zijn 
met de laagste verhuurprijs per week. Het prijsverschil met haar concurrenten moet 
minstens € 20,- per verhuurde week zijn. Vacance du Roy hanteert één prijs voor het 
gehele Nederlandse hoogseizoen.  
Men verwacht dat door deze maatregel, gemiddeld over het gehele Nederlandse 
hoogseizoen gerekend, 50% van de tenten verhuurd zal zijn. 

 
o Campingkeuze 

Voor 2005 hebben Bertil en Lara de keuze uit twee campings. Vacance du Roy kan haar 
tenten plaatsen op camping Les Deux Chevaux of op camping Chateau Vallon. Een 
combinatie van beide campings is organisatorisch niet haalbaar. 

 
 Mogelijkheid A  
 verhuur van tenten op uitsluitend camping Les Deux Chevaux: 

• Vacance du Roy blijft 40 staanplaatsen huren op camping Les Deux Chevaux.  
 
 Mogelijkheid B 
 verhuur van tenten op uitsluitend camping Chateau Vallon: 

• Op camping Chateau Vallon worden alle tenten in depot gehouden en worden 
alleen tenten opgezet als ze verhuurd zijn. 

• Voor het opzetten en afbreken van de tenten trekt Vacance du Roy twee pabo-
studenten aan die op de camping zullen verblijven. 

• Naast het opzetten en afbreken van tenten zullen de twee pabo-studenten het 
recreatieteam vormen dat speciaal voor de kinderen middagactiviteiten zoals 
speurtochten en sporttoernooien zal organiseren.  

• Vacance du Roy zal voor camping Chateau Vallon dezelfde verhuurprijs vragen als 
voor camping Les Deux Chevaux. 

informatie-
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Prijslijst van concurrenten van Vacance du Roy voor 2005 
 
Prijzen van de concurrenten in het vakantieseizoen 2005 op vergelijkbare campings. 
 
De verhuurprijzen per week in het vakantieseizoen 2005 bedragen in euro: 

Periode 
voor 

 
2/7 

2/7 
− 

16/7 

16/7 
− 

30/7 

30/7 
− 

13/8 

13/8 
− 

3/9 

na 
 

3/9 
Eurocampus 302 450 460 460 450 400 
Tentworld 330 470 480 480 455 420 
Holiday World 363 463 473 473 453 443 
Tentrunners 323 452 462 462 462 414 

 
 
 
Verwachtingen van Vacance du Roy over 2005 
 
Omzetverwachtingen  
Als Vacance du Roy de verhuurprijs in 2005 verlaagt tot € 425,- per tent per week verwacht 
ze dat de bezetting gemiddeld 50% is van de aanwezige capaciteit. Dit percentage geldt 
voor zowel camping Les Deux Chevaux als voor camping Chateau Vallon. 
 
Kosten 
Huurkosten 
Camping Les Deux Chevaux heeft de huurprijs vastgesteld op € 950,- per staanplaats voor 
het gehele Nederlandse hoogseizoen.  
Camping Chateau Vallon berekent een huurprijs van € 162,- per opgezette tent per week. 
 
Afschrijvings- en interestkosten 
Deze zijn onafhankelijk van de campingkeuze en zullen in 2005 gelijk zijn aan die van 
2004. 
 
Kosten recreatieteam 
Voor de werkzaamheden op camping Chateau Vallon worden door Vacance du Roy twee 
pabo-studenten in dienst genomen. Deze zullen naast het opzetten en afbreken van tenten 
ook het recreatieteam vormen dat een animatieprogramma voor de kinderen verzorgt.  
Zij zullen in totaal 10 weken werkzaam zijn op de camping.  
Omdat alle gasten van camping Chateau Vallon gebruik kunnen maken van het door de 
pabo-studenten opgezette animatieprogramma neemt Chateau Vallon de kosten voor het 
verblijf van de pabo-studenten voor haar rekening.  
De loonkosten van de pabo-studenten die voor rekening van Vacance du Roy komen, 
bedragen € 180,- per persoon per week. 
 
Overige constante kosten 
Bij verhuur op camping Les Deux Chevaux zullen de overige constante kosten gelijk zijn 
aan die van 2004. 
Bij verhuur op camping Chateau Vallon zullen deze kosten in totaal met € 2.000,- 
toenemen.  

informatie-
bron 3 

informatie-
bron 4 

Pagina: 603Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



500017-1-21b 5 Lees verder 

Beloningen 2004 directie Mersmeijer N.V. 
 
De beloning 2004 van de directieleden bestaat uit een vaste beloning (het vaste jaarsalaris) 
en de variabele beloning. De variabele beloning bestaat uit twee onderdelen, de jaarbonus 
en de driejarenbonus. De hoogte van de variabele beloning is afhankelijk van de prestaties 
van de directieleden van de voorafgaande periode(n). 
 
Vaste jaarsalaris 
 Vaststelling jaarsalaris  
 Naam Functie jaarsalaris  

  F.J.A.H.M. Michel Voorzitter € 639.831,- 
  T.J.P. Couwenbergh Lid € 385.691,- 

 W.A. van Ours Lid € 485.538,- 
 
Jaarbonusregeling 
De jaarbonus kan maximaal 80% van het vaste jaarsalaris bedragen. De bonus is afhankelijk 
van het behalen van het jaarlijks vastgestelde ondernemingsdoel.  
Voor de vaststelling van de jaarbonus 2004 is bepalend of het ondernemingsdoel van 2003, 
‘groei van de nettowinst per aandeel’, behaald is. 
Bij de vaststelling van de individuele jaarbonus van het directielid wordt gelet op het 
persoonlijk functioneren van dat directielid.  
 
 Vaststelling jaarbonus 2004 

  F.J.A.H.M. Michel   € 204.746,- 
  T.J.P. Couwenbergh  € 154.276,- 
  W.A. van Ours  € 145.661,- 

 
 
Driejarenbonusregeling 
Sinds 2001 kent Mersmeijer N.V. naast de jaarbonus ook nog een regeling voor een 
driejarenbonus. De hoogte van het bedrag van de driejarenbonus 2004 is vastgesteld op 
grond van de mate waarin de van te voren vastgestelde ondernemingsdoelen in de jaren 
2001 – 2003 gerealiseerd zijn. 
De helft van de driejarenbonus wordt uitgekeerd in aandelen Mersmeijer N.V. De aandelen 
mogen tijdens de gehele dienstbetrekking niet worden verkocht. 
 
 Vaststelling driejarenbonus 2004 
 
 De vooraf vastgestelde doelen zijn: 

• de hoogte van de rentabiliteit van het eigen vermogen over de drie jaren (2001-2003). 
Het deel van de bonus dat afhankelijk gesteld is van de rentabiliteit van het eigen 
vermogen wordt volgens onderstaand schema vastgesteld; 

indien de jaarlijkse rentabiliteit van het eigen 
vermogen gedurende drie jaar  

bonus in % van 
het vaste 

jaarsalaris 
niet lager is dan 15% per jaar 70% 
niet lager is dan 10% per jaar 50% 
niet lager is dan 5% per jaar 30% 

 
• de ontwikkeling van de beurskoers van het aandeel Mersmeijer N.V. 

De bonus die gebaseerd is op de rentabiliteit van het eigen vermogen kan worden 
aangevuld met een bonus van 10% tot maximaal 40% van het vaste jaarsalaris, indien 
in de betreffende periode de ontwikkeling van de beurskoers van het aandeel 
Mersmeijer N.V. gunstig afsteekt ten opzichte van de beurskoersontwikkeling van de 
concurrenten. 
 

 De driejarenbonus 2004 is vastgesteld op 40% van het vaste jaarsalaris 2004. 
 
 
 bron: jaarverslag 2004 Mersmeijer N.V. 
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Mersmeijer jaarverslag 2004 
 

Kerncijfers 
 2004 2003 2002 2001
Omzet (× € 1.000) 7.343.474 6.834.723 6.815.467 7.153.389
Nettowinst (× € 1.000) 217.774 95.970 49.113 214.176
Afschrijvingen (× € 1.000) 91.266 89.471 83.912 79.752
Gemiddeld aantal werknemers 22.219 22.342 24.208 24.376
  
Rentabiliteit van het eigen vermogen 23,2% 10,3% 5,4% 24,6%
Totale activa/ vreemd vermogen  
(eind jaar) 

1,37 1,34 1,33 1,34

Vlottende activa/ kort vreemd 
vermogen (einde jaar) 

1,81 1,76 1,64 1,82

  
Gegevens per gewoon aandeel (× €)  
Dividend 0,79 0,28 0,17 0,78
Eigen vermogen eind jaar 8,83 8,53 8,33 8,19
  
Aandeelgegevens  
Beurskoers eind jaar (× €) 21,92 17,74 9,34 25,19
Aantal geplaatste aandelen eind jaar 109.460.000 109.460.000 109.460.000 109.460.000
Beurswaarde (× €) 2.399.363.200 1.941.820.400 1.022.356.400 2.757.297.400

 
Indexcijfers beurskoersen per 31 december voor de jaren 2000-2004 met 1995 als basisjaar  

jaar Mersmeijer N.V. Concurrenten 
2000 110 112 
2001 144 136 
2002   53 108 
2003 101   92 
2004 125 113 

 
 
 bron: jaarverslag 2004 Mersmeijer N.V. 

informatie-
bron 6 
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Door de commissie Tabaksblat opgestelde richtlijnen ten aanzien van de beloning van 
directieleden 
 
Hoogte en samenstelling van de beloning  
 
a. De directieleden ontvangen voor hun werkzaamheden een beloning van de 

vennootschap, die wat betreft hoogte en samenstelling zodanig is dat gekwalificeerde 
en deskundige directieleden kunnen worden aangetrokken en behouden.  

b. Voor het geval de beloning bestaat uit een vast en een variabel deel, is het variabele 
deel gekoppeld aan vooraf bepaalde, meetbare en beïnvloedbare doelen, die deels op 
korte termijn en deels op lange termijn zouden moeten worden gerealiseerd. Het 
variabele deel van de beloning moet de binding van de directieleden aan de 
vennootschap en haar doelstellingen versterken.  

c. De beloningsstructuur, met inbegrip van ontslagvergoeding, is zodanig dat zij de 
belangen van de vennootschap op middellange en lange termijn bevordert. De 
beloningsstructuur zet niet aan tot gedrag van directieleden in hun eigen belang met 
verwaarlozing van het belang van de vennootschap en beloont falende directieleden 
niet bij ontslag.  

d. Bij de vaststelling van de hoogte en samenstelling van de beloning worden onder 
meer de resultatenontwikkeling, de ontwikkeling van de beurskoers van de aandelen, 
alsmede andere voor de vennootschap relevante ontwikkelingen in overweging 
genomen.  

e. Het aandelenbezit van een directielid in de vennootschap waarvan hij directielid is, is 
ter belegging op de lange termijn. De hoogte van een ontslagvergoeding voor een 
directielid bedraagt niet meer dan éénmaal het jaarsalaris, tenzij dit in de 
omstandigheden van het geval kennelijk onredelijk is.  

 
  bron: commissie Tabaksblat 2003 (aangepast) 
 
 
 
 

informatie-
bron 7 

Einde 
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Examen  HAVO

Hoger 
Algemeen 
Voortgezet 
Onderwijs 
 

Voor dit examen zijn maximaal 66 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 33 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
Bij dit examen hoort een informatieboekje. 
Voor de uitwerking van de vragen 9 en 10 is een 
uitwerkbijlage bijgevoegd.  

Als bij een vraag een verklaring, uitleg of 
berekening gevraagd wordt, worden aan het 
antwoord meestal geen punten toegekend als 
deze verklaring, uitleg of berekening 
ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, 
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden 
gevraagd en je geeft meer dan twee redenen, 
dan worden alleen de eerste twee in de 
beoordeling meegeteld. 

Vragenboekje 
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Opgave 1 
 
 

Wessanen zet mes in logistieke tak 
 
AMSTERDAM (ANP) - Voedingsmiddelenproducent Wessanen reorganiseert zijn 
logistieke tak. Daardoor worden ongeveer veertig functies geschrapt bij het 
onderdeel van Wessanen dat de supermarkten bevoorraadt. 
Wessanen wil deze bevoorrading van supermarkten in Nederland en België 
uitbesteden. 
 
De ontslagronde is onderdeel van Operatie Phoenix. In 2005 moet deze 
bezuinigingsoperatie 100 tot 115 miljoen euro aan besparingen opleveren. 

 
 bron: de Financiële Telegraaf december 2003 (aangepast) 
 
Wessanen heeft vóór Operatie Phoenix rechtstreeks aan de supermarkten geleverd. 

1p 1  Maakte Wessanen vóór Operatie Phoenix gebruik van directe of van indirecte distributie? 
Motiveer het antwoord. 
 
Wessanen is van plan om de bevoorrading van de supermarkten in Nederland en België uit 
te besteden. 

2p 2  Is de lengte van het distributiekanaal hierdoor veranderd? Motiveer het antwoord. 
 
Niet alle werknemers van wie de functie geschrapt wordt, zullen daadwerkelijk ontslagen 
worden. 

2p 3  Noem twee redenen waardoor het aantal werknemers dat ontslag krijgt minder kan zijn dan 
het aantal geschrapte functies.  
 
 
 
Opgave 2 
 
 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 3. In informatiebron 1 zijn de 
resultatenrekeningen van Rigter Sport van 2000 tot en met 2004 opgenomen. Algemene 
gegevens over sportzaken in Nederland over 2003 zijn opgenomen in informatiebron 2. In 
informatiebron 3 staan gegevens van Rigter Sport over december 2004.  
 
In deze opgave blijft de BTW buiten beschouwing. 
 
Kees Rigter heeft in 1976 Rigter Sport opgericht. De winkel is gevestigd in een gehuurd 
pand in het centrum van IJsseldam. Rigter Sport is een algemene sportzaak die 
sportartikelen voor veel verschillende sporten verkoopt. In de jaren 2001 en 2002 zijn in de 
omgeving van het centrum van IJsseldam enkele discount-sportzaken gevestigd die 
artikelen verkopen tegen sterk gereduceerde prijzen. In 2003 heeft Kees Rigter de 
eenmanszaak omgezet in een vennootschap onder firma waarin zijn dochter Anita als 
medevennoot deelneemt. Anita, die eerst in loondienst is geweest, ontvangt nu voor haar 
werkzaamheden een deel van de winst. Daardoor zijn in 2003 de personeelskosten sterk 
gedaald voor Rigter Sport. Door de toegenomen concurrentie is de omzet van Rigter Sport 
voortdurend gedaald. Kostenbesparing is wellicht een mogelijkheid om de nettowinst te 
verhogen. 
Anita onderzoekt of kostenbesparing bij Rigter Sport mogelijk is. Ze heeft daarvoor de 
resultatenrekeningen van de afgelopen jaren vergeleken met de gepubliceerde cijfers van 
sportzaken in Nederland. Vooral de huisvestings- en inventariskosten vindt ze hoog. 

2p 4  Bereken met behulp van de informatiebronnen 1 en 2 of de huisvestings- en 
inventariskosten van Rigter Sport in 2003 als percentage van de omzet hoger zijn dan bij de 
gemiddelde sportzaak in Nederland. 
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Anita vraagt zich af de procentuele verandering van de inkoopwaarde van de verkochte 
goederen in 2003 ten opzichte van 2002, meer is dan die van de omzet. 

3p 5  Bereken of voor Rigter Sport de procentuele verandering van de inkoopwaarde van de 
verkochte goederen in 2003 ten opzichte van 2002 meer is dan procentuele verandering van 
de omzet (zie informatiebron 1). 
 
Omdat een verdere verlaging van de kosten nauwelijks tot de mogelijkheden behoort, zien 
Kees en Anita alleen een omzetverhoging als oplossing om de nettowinst van Rigter Sport 
te verbeteren. Ze willen dat door specialisatie bereiken. 
Om te onderzoeken of specialisatie haalbaar is, stellen Kees en Anita een ondernemingsplan 
op. In dat plan staat dat Rigter Sport zich gaat specialiseren in de sporten skaten, skeeleren, 
tennis, schaatsen en snowboarden. De keuze is als volgt gemotiveerd: 

• in de wijde omgeving van IJsseldam bevinden zich geen speciaalzaken voor deze sporten;  
• Anita is een regionaal bekend schaatser die ‘s zomers de skeelersport beoefent;  
• de gemeente IJsseldam is van plan om een kunstijsbaan met een 400-meterbaan aan te 

leggen.  
 
Een wijziging van de omgevingsfactoren kan de uitvoering van het ondernemingsplan van 
Rigter Sport bemoeilijken. 

1p 6  Geef een voorbeeld van een wijziging van een omgevingsfactor die de uitvoering van het 
ondernemingsplan van Rigter Sport kan bemoeilijken. 
 
Bij het opstellen van hun ondernemingsplan hebben Kees en Anita ook ‘Cijfers en Trends’ 
van de Rabobank geraadpleegd (zie informatiebron 2). 

1p 7  Uit welke zinsnede van informatiebron 2 blijkt dat het ondernemingsplan van Rigter Sport 
in overstemming is met de aanbevelingen zoals die zijn opgenomen in de ‘Toekomstige 
ontwikkelingen van de algemene sportzaken’? 
 
Als het plan doorgaat, wordt in december 2004 een uitverkoop gehouden waarbij de 
aanwezige (oude) voorraden volledig verkocht zullen worden. Na de kerstdagen zal de 
winkel worden opgeknapt en opnieuw worden ingericht, zodat deze op 2 januari 2005 kan 
worden heropend. 
Voor het vaststellen van de hoogte van het rekening-courantkrediet van de bank wordt een 
liquiditeitsbegroting over december 2004 en een balans per 1 januari 2005 opgesteld (zie 
informatiebron 3).  

2p 8  Noem een reden waarom Rigter Sport een tekort aan liquide middelen niet volledig wil 
financieren met een langlopende lening. Motiveer het antwoord. 

4p 9  Bereken met behulp van informatiebron 3 het saldo liquide middelen per 31 december 2004 
zonder rekening te houden met de banklening en het rekening-courantkrediet. Maak daarbij 
gebruik van de uitwerkbijlage die bij deze vraag hoort. 

4p 10  Bereken, door het opstellen van de balans van Rigter Sport per 1 januari 2005, het 
benodigde rekening-courantkrediet per 1 januari 2005. Maak daarbij gebruik van de 
uitwerkbijlage die bij deze vraag hoort. 
 
Voorwaarden die Kees en Anita stellen om hun ondernemingsplan uit te voeren, zijn: 
a De bank moet bereid zijn om een langlopende lening en een rekening-courantkrediet te 

verstrekken waarmee de investering in de activa kan worden gefinancierd (zie 
informatiebron 3). 

b De verwachte nettowinst over 2005 moet minimaal € 50.000,- zijn. 
 
Uit de opgestelde voorcalculatorische resultatenrekening over 2005 blijkt een nettowinst 
van € 53.700,- bij een omzet van € 623.900,-. De bank deelt Rigter Sport mee dat de bank  
bereid is om naast de langlopende lening van € 24.500,- een rekening-courantkrediet van 
maximaal € 20.000,- te verstrekken. 

2p 11  Leg uit of Kees en Anita, gezien de voorwaarden a en b die zij gesteld hebben, het 
ondernemingsplan zullen uitvoeren. 
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Opgave 3 
 
 
KPN rondt verkoop belang 
in Cesky af. Balansposten bij KPN 

Activa Passiva DEN HAAG – KPN heeft met zijn  
Zwitserse branchegenoot Swisscom de 
verkoop van een gezamenlijk belang in het 
Tsjechische Cesky Telcom afgerond. De 
transactie is goed voor 680 miljoen euro, 
waarvan KPN er 347 miljoen incasseert, zo 
heeft het Nederlandse telecomconcern 
vrijdag bekendgemaakt. (ANP) 

Immateriële vaste activa 
Materiële vaste activa  
Financiële vaste activa 
Voorraden 
Vorderingen 
Liquide middelen 

Aandelenvermogen 
Reserves 
Voorzieningen 
Langlopende schulden 
Kortlopende schulden 

 
 bron: De Volkskrant, 6 december 2003 (aangepast) 
 
Volgens het krantenartikel heeft KPN haar aandelen Cesky Telcom verkocht. 

2p 12  Onder welke balanspost had KPN haar aandelen Cesky Telcom opgenomen? Motiveer het 
antwoord. 
 
Het ontvangen bedrag van 347 miljoen euro zal KPN gebruiken om langlopende schulden af 
te lossen. KPN berekent de solvabiliteit als de verhouding van het eigen vermogen en het 
vreemd vermogen. 

2p 13  Zal de solvabiliteit van KPN verbeteren of verslechteren door het ontvangen bedrag aan te 
wenden voor aflossing van langlopende schulden? Motiveer het antwoord.  

2p 14  Noem naast de beïnvloeding van de solvabiliteit twee andere economische redenen waarom 
KPN de aandelen Cesky Telcom heeft verkocht. 
 
 
 
Opgave 4 
 
 
Desiree de Jong overweegt een auto te kopen. In een reclamefolder van Daewoo staat de 
volgende aanbieding voor een koop op afbetaling. 
 

U rijdt al een Daewoo Kalos Sport vanaf € 49,- per maand 
 

Type Contante 
prijs vanaf 

Aan-
betaling 

Krediet-
bedrag 

Schuldrest 
na 12 
maanden 

Maand-bedrag 
eerste 12 
maanden 

Maand-bedrag 
13e t/m 72e 
maand 

Totale 
looptijd 

Kalos 
Sport 

11.125,00 3.065,79 8.059,21 8.059,21 49,00 160,71 
72 

maanden 
 

1p 15  Uit welke gegevens blijkt dat in de eerste 12 maanden alleen rente wordt betaald en niet 
wordt afgelost? 

2p 16  Bepaal het totale bedrag aan rente dat Desiree bij koop op afbetaling moet betalen indien ze 
ingaat op bovenstaande advertentie. 
 
Na bestudering van bovenstaande advertentie stelt Desiree dat uit de advertentie blijkt dat 
zij, ook als zij benzinekosten, wegenbelasting en overige kosten buiten beschouwing laat, 
niet voor € 49,- per maand een Daewoo Kalos Sport kan rijden. 

2p 17  Uit welke gegevens van de advertentie blijkt dat Desiree gelijk heeft met de opmerking dat 
zij, ook als ze benzinekosten, wegenbelasting en overige kosten buiten beschouwing laat, 
niet voor € 49,- per maand een Daewoo Kalos Sport kan rijden.  
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Opgave 5 
 
 
Bij deze opgave horen de infromatiebronnen 4 tot en met 7. Informatiebron 4 is een brief 
van Coffee-Mat aan de heer Buist. Informatiebron 5 is een voorlichtingspagina van Fair 
Trade, de organisatie voor onder andere Max-Havelaar koffie. In informatiebron 6 zijn 
gegevens opgenomen over de opbouw van de winkelprijs van Max-Havelaar koffie en van 
gewone koffie. Informatiebron 7 gaat over de hoogte van het koffiegeld zonder invoering 
van Max-Havelaar koffie bij Liudger. 
 
Op Scholengemeenschap Liudger in Burgum is het de gewoonte dat het personeel een 
bijdrage levert aan de kosten van de koffievoorziening. Voor de koffievoorziening van het 
personeel wordt al jaren gebruik gemaakt van een koffiezetapparaat van Coffee-Mat.  
In de kerstvakantie van 2005 wordt het in gebruik zijnde koffiezetapparaat vervangen. De 
heer Buist, hoofd facilitaire dienst van deze school, heeft in verband met de slepende 
discussie over invoering van Max-Havelaar koffie een ‘koffiecommissie’ gevormd. Namens 
het personeel hebben Teo en Tea zitting in deze commissie. De eerste taak van deze 
commissie is om een nieuw koffiezetapparaat uit te zoeken uit het assortiment van  
Coffee-Mat. Na bestudering van een aantal folders van Coffee-Mat is de keuze gevallen op 
de Vesilla-A met een onderkast. 

3p 18  Toon aan dat de in informatiebron 4 opgenomen betalingswijze A goedkoper is dan 
betalingswijze B, indien rekening gehouden wordt met een interestpercentage van 5% per 
jaar op basis van samengestelde interest. 
 
De tweede taak van de koffiecommissie is om vast te stellen of Liudger per 1 januari 2006 
overstapt op het gebruik van Max-Havelaar koffie. De heer Buist heeft tijdens de eerste 
vergadering van de koffiecommissie duidelijk gemaakt dat de directie bereid is om  
Max-Havelaar koffie te gaan gebruiken als: 
a kan worden aangetoond dat door Max-Havelaar de koffieboeren in de derde wereldlanden 

per kilogram koffie een hogere vergoeding ontvangen; 
b het personeel bereid is om de extra kosten die uitstijgen boven de schoolbijdrage, door 

middel van een verhoging van de koffiebijdrage (zie informatiebron 7), te betalen. De 
schoolbijdrage in de extra kosten voor het gebruik van Max-Havelaar koffie is 
vastgesteld op maximaal € 250,- per jaar.  

 
Teo en Tea zijn van mening dat uit informatiebron 5 en 6 duidelijk blijkt dat de 
koffieboeren door de verkoop van Max-Havelaar koffie een hogere vergoeding ontvangen. 

1p 19  Uit welke voorwaarde van Max-Havelaar, zie informatiebron 5, blijkt dat de koffieboeren 
via Max-Havelaar altijd een hogere vergoeding krijgen voor hun koffie dan bij de 
tussenhandelaren?  
 
Volgens informatiebron 5 heeft Max-Havelaar een nieuw logo. 

1p 20  Noem één voordeel voor Max-Havelaar van het gebruik van het nieuwe logo. 
2p 21  Bereken het bedrag dat de koffieboeren volgens informatiebron 6, per pak koffie van 

250 gram meer ontvangen als ze de koffie leveren aan de Max-Havelaar organisatie in 
plaats van aan tussenhandelaren van gewone koffie. 

1p 22  Bereken met behulp van informatiebron 4 hoeveel procent de winkelprijs per kilogram 
koffie van Max-Havelaar hoger is dan die van de CM-koffie. 

3p 23  Bereken met behulp van de informatiebronnen 4 en 7 hoeveel kilogram speciale CM-koffie 
Liudger op jaarbasis nodig heeft. Afronden op hele kilogrammen. 

3p 24  Bereken met behulp van onder andere informatiebron 4 het bedrag waarmee de 
verbruikskosten van koffie per jaar toeneemt als Liudger Max-Havelaar koffie in plaats van 
CM-koffie gaat gebruiken.  

1p 25  Stel met behulp van informatiebron 4 vast met welk bedrag de jaarlijkse onderhoudskosten 
van het koffiezetapparaat Vesilla A toenemen door het gebruik van Max-Havelaar koffie. 

3p 26  Zal Scholengemeenschap Liudger overstappen op Max-Havelaar koffie? Motiveer het 
antwoord. Betrek in de motivering de twee voorwaarden a en b die door de directie aan het 
gebruik van Max-Havelaar koffie gesteld zijn. 
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Opgave 6 
 
 
Sanitel B.V. heeft in 2003 voedingssupplementen voor 55-plussers op de markt gebracht. 
Bij het op de markt brengen is Sanitel B.V. ervan uitgegaan dat in 2003 en 2004 verlies 
gemaakt zou worden op deze voedingssupplementen en dat ze in 2005 winstgevend zouden 
worden. In juni 2005 heeft de directie vastgesteld dat bij een verwachte omzet van 
€ 950.000,- in 2005 het verlies over 2005 geschat moet worden op € 250.000,-. 
De directie van Sanitel B.V. besluit dat wanneer uit berekeningen blijkt dat in 2008 deze 
voedingssupplementen niet winstgevend zullen zijn, zij deze voedingssupplementen per 
1 januari 2006 uit de markt zal nemen. 
Sanitel verwacht dat de procentuele omzetstijging in 2008 ten opzichte van 2005 gelijk zal 
zijn aan de procentuele toename van het aantal 55-plussers in 2008 ten opzichte van 2005. 
 
Bevolkingstoename 
De Nederlandse bevolking omvatte in 2005 16,4 miljoen mensen. De verwachting is dat de 
Nederlandse bevolking de komende vijf jaar jaarlijks met 0,4 % zal toenemen.  
 
Vergrijzing 
In 2005 was van de Nederlandse bevolking 3,7 miljoen 55-plusser. De Nederlandse 
bevolking zal de komende jaren verder vergrijzen. In 2008 zal naar verwachting 24% van de 
bevolking 55-plusser zijn. 
 

2p 27  Bereken het verwachte aantal Nederlandse 55-plussers in 2008. 
2p 28  Bereken de verwachte procentuele toename van het aantal 55-plussers in 2008 ten opzichte 

van 2005. 
 
De totale kosten voor bovengenoemde voedingssupplementen zullen in 2008 naar 
verwachting € 50.000,- lager zijn dan in 2005. 

2p 29  Bereken de verwachte kosten van deze voedingssupplementen van Sanitel in 2008. 
 
“De directie van Sanitel B.V. besluit dat wanneer uit berekeningen blijkt dat in 2008 deze 
voedingssupplementen niet winstgevend zullen zijn, zij deze voedingssupplementen per 
1 januari 2006 uit de markt zal nemen.” 

2p 30  Toon door middel van een berekening aan dat Sanitel B.V. de voedingssupplementen per 
1 januari 2006 uit de markt zal nemen. 
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Opgave 7 
 
 
In deze opgave blijft de BTW buiten beschouwing. 
 
Polderman is een leverancier van Duitse keukenapparatuur. Polderman verkoopt zowel aan 
particulieren als aan bedrijven. 
Hieronder is de verkorte resultatenrekening over 2004 weergegeven. 
 
omzet € 717.100,- 
inkoopwaarde € 505.000,- 
  € 212.100,- 
bedrijfskosten € 142.500,- 
  € 69.600,- 
 
Bij de vaststelling van de verkoopprijzen van alle artikelen verhoogt Polderman de 
inkoopprijs met een vast percentage. Naast de gecalculeerde winst dient deze opslag ook als   
dekking van de bedrijfskosten.    

2p 31  Bereken de brutowinst van Polderman over 2004 in een percentage van de inkoopprijs. 
1p 32  Bereken voor 2004 de verkoopprijs van een Bauknecht magnetron met een inkoopprijs van 

€ 170,-. 
 
Polderman handhaaft in 2005 hetzelfde brutowinstpercentage als in 2004. Polderman 
verwacht in 2005 de volgende wijzigingen ten opzichte van 2004: 

• een omzetdaling van 20%; 
• een stijging van de bedrijfskosten met € 15.000,-. 

2p 33  Bereken de verwachte nettowinst van Polderman over 2005. 
 
 
 Einde 
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Vraag 9 
 
Het aantal beschikbare regels is geen aanwijzing voor het aantal regels dat nodig is. 
 

Liquiditeitsbegroting Rigter Sport december 2004 

 Bedragen in euro’s 

Ontvangsten:  

Verkoop oude voorraden 

 

Uitgaven: 

 

 

 

 

 

Overige uitgaven    15.500,-

Totale uitgaven 

Toename/Afname liquide middelen  

Liquide middelen op 1 december 2004 5.000,-

Liquide middelen op 31 december 2004  

 
 

 Uitwerkbijlage bij de vragen 9 en 10 

Examen HAVO 2005 
 
Tijdvak 2 
Woensdag 22 juni 
13.30 – 16.30 uur 

Examennummer 
 
 
 
 
Naam 
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Vraag 10 
 
 

Balans per 1 januari 2005 (bedragen in euro’s) 

 Bedragen  Bedragen 

Vaste activa  Eigen vermogen  

Inventaris  Eigen vermogen  

Bedrijfsauto  Lang vreemd vermogen  

Vlottende activa  Lening bank 24.500 

Voorraad  Kort vreemd vermogen  

Vooruitbetaalde bedragen  Crediteuren  

Kas  Rekening-courantkrediet  

Totaal  Totaal  

 
 
 
 
 

 Uitwerkbijlage bij de vragen 9 en 10 
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Examen  HAVO
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Informatieboekje 
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Formuleblad 
 
Bij dit examen zijn geen formules gegeven. 
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Resultatenrekeningen van Rigter Sport van 2000 tot en met 2004 
 
Bedragen × 1.000 euro 

Jaar 2004 
geschat 

2003 2002 2001 2000 

Omzet1) 487,0 517,0 539,0 574,0 602,0 
Brutowinst 185,1 196,5 204,8 218,1 228,8 
Personeelskosten 35,2 34,1 59,3 61,7 62,9 
Afschrijvingen 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 
Huisvestings- en inventariskosten 43,9 41,8 39,8 37,9 36,1 
Verkoopkosten 24,9 24,7 24,5 24,3 24,1 
Overige kosten 16,1 17,1 17,8 18,9 19,9 
Rente vreemd vermogen 17,7 17,0 16,3 15,7 15,1 
Nettowinst 31,6 46,1 31,4 43,9 55,0 

 
1) De samenstelling van het assortiment is in 2004 naar verwachting gelijk aan die van de 

overige genoemde jaren. 
 
 
Sportzaken in Nederland 
 
Cijfers van sportzaken in Nederland in 2003 
 
Resultatenrekening (in % van de omzet) 
 Gehele bedrijfstak 
Inkoopwaarde   63,3 
Brutowinst   36,7 
Totale kosten   30,9 
waarvan:  
 Personeel   11,2 
 Afschrijvingen   2,6 
 Huisvesting en inventaris   7,4 
 Verkoop   3,7 
 Overige kosten   4,7 
 Saldo financiële kosten   1,3 
Nettowinst   5,8 

 
 bron: Rabobank Cijfers & Trends (aangepast) 
 
Toekomstige ontwikkelingen van de algemene sportzaken 
 
Matige stijging 
De bestedingen aan sport- en kampeerartikelen zullen de komende jaren gematigd stijgen. 
De economische groei vlakt af en het consumentenvertrouwen is gedaald. Bovendien 
stabiliseert het aantal sporters en neemt ook de intensiteit waarmee de sporten worden 
beoefend af. Door een verdere internationalisering en toenemende concurrentie blijven de 
marges onder druk staan.  
 
Nadrukkelijker onderscheiden 
De sportzaak zal zich nog nadrukkelijker moeten onderscheiden door een keuze voor 
bepaalde doelgroepen met een daarop afgestemde mix van presentatie, assortiment, service 
en advies. Samenwerking of partnership, kennis van de markt en de klant en het realiseren 
van klantenbinding zijn sleutelbegrippen voor het behoud en versterking van de eigen 
marktpositie.  
 
 bron: Rabobank Cijfers & Trends 
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Gegevens Rigter Sport december 2004 
 
Voor het berekenen van de verandering in de liquiditeitspositie en het bepalen van de 
hoogte van het rekening-courantkrediet zijn de volgende gegevens verzameld.  
 
Voorraden 
De oude voorraden worden volledig verkocht tegen contante betaling in de maand  
december 2004. Verwachte ontvangsten € 125.500,-. 
De nieuwe voorraden per 1 januari 2005 hebben een inkoopwaarde van € 159.000,-. In 
december 2004 zal € 52.000,- aan leveranciers worden betaald. Aan leveranciers moet 
vanwege levering van voorraden op 1 januari 2005 nog € 145.500,- worden betaald.  
 
Inventaris 
De nieuwe inventaris, inclusief de volledige inrichting, wordt per 1 januari 2005 voor de 
aanschafwaarde op de balans opgenomen.  
De aanschafprijs van de nieuwe inventaris, vloerbedekking en overige inrichting van de 
winkel bedraagt € 85.600,-. De bijkomende kosten, het leggen van de vloerbedekking en het 
laten plaatsen van de inventaris, zijn € 2.900,-. De oude inventaris die volledig is 
afgeschreven, wordt gratis opgehaald door een recyclingbedrijf.  
De betaling van bovenvermelde bedragen vindt eind december 2004 plaats. 
 
Bedrijfsauto 
De oude bedrijfsauto, met een boekwaarde van € 3.000,-, wordt eind december 2004 
ingeruild voor een nieuwe bedrijfsauto met een aanschafwaarde van € 16.000,- inclusief 
afleveringskosten. Aan de garage zal in december 2004 € 14.000,- worden betaald.  
 
Overige uitgaven 
Aan huur, loon, verkoopkosten en privé-opnamen zal in december 2004 een bedrag van 
€ 15.500,- door Rigter Sport betaald worden.  
 
Vooruitbetaling 
Van de in december 2004 betaalde huur heeft  € 3.000,- betrekking op de huur van januari 
2005 (zie: overige uitgaven).  
 
Kas 
Voor een ongestoorde bedrijfsvoering heeft Rigter Sport op 1 januari 2005 een bedrag aan 
kasgeld nodig van € 500,-. 
 
Eigen vermogen 
Door de tegenvallende winsten van de afgelopen jaren en de privé-opnamen voor het 
levensonderhoud van de eigenaren zal het eigen vermogen naar verwachting op 
1 januari 2005 gedaald zijn tot € 81.500,-. 
 
Lening bank en Rekening-courantkrediet 
In een vooroverleg met de bank in 2004 heeft de bank de volgende toezeggingen gedaan: 
de bank is bereid om de financiële verplichtingen die Rigter Sport bij de bank heeft te 
herzien en deze eind december 2004 te wijzigen in: 
- een door de bank te verstrekken langlopende lening van € 24.500,-; 
- een door de bank te verstrekken rekening-courantkrediet waarvan de hoogte vastgesteld 

zal worden nadat de definitieve plannen bij de bank zijn ingediend. 
 

informatie-
bron 3 
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Brief van Coffee-Mat aan de heer Buist  
 
Geachte heer Buist, 
 
We vinden het een voorrecht dat uw personeel een keuze heeft gemaakt uit onze  
Vesilla-serie. We kunnen het door u gewenste apparaat inderdaad leveren met een 
onderkast. Exclusief plaatsing is de prijs van dit apparaat € 3.500,-. De bijkomende kosten 
voor bezorging en plaatsing zijn  € 250,-. Bezorging en plaatsing zullen door onze firma 
verzorgd worden. 
 
U kunt kiezen uit de volgende twee betalingswijzen: 
A. het gehele bedrag bij aflevering, dan krijgt u een korting van 6% op de prijs (exclusief 

bijkomende kosten) van het apparaat 
B. de helft van het totaalbedrag bij aflevering en het restant 2 jaar na aflevering 
 
Binnenkort zal onze buitendienst contact met u opnemen om verdere afspraken over de 
plaatsing te maken. U kunt dan tevens uw beslissing kenbaar maken over de door u 
gewenste betalingswijze. 
 
Op uw vraag in hoeverre het gebruik van Max-Havelaar koffie van invloed is op de 
levensduur van de Coffee-Mat machines kunnen we u meedelen dat bij gebruik van 
uitsluitend CM-koffie het apparaat zeven jaar meegaat. Deze lange levensduur kunnen wij 
garanderen omdat de koffie een speciale branding heeft ondergaan die de levensduur van de 
machine gunstig beïnvloedt. Het onderhoud kan dan beperkt worden tot een jaarlijkse 
onderhouds- en controlebeurt. Bij gebruik van een andere koffiesoort zal de lange 
levensduur van het apparaat alleen maar behouden kunnen worden indien de onderhouds- en 
controlebeurten halfjaarlijks, in plaats van jaarlijks plaatsvinden. Elke onderhouds- en 
controlebeurt kost € 120,-.  
Daarnaast dient u bij gebruik van Max-Havelaar koffie rekening te houden met een hoger 
verbruik. Bij gebruik van CM-koffie is het koffieverbruik 7,5 gram koffie per kopje en bij 
gebruik van de Max-Havelaar koffie ligt dit verbruik 8% hoger. De prijs per kilogram is 
voor de CM-koffie € 6,80 en voor de Max-Havelaar koffie is deze € 8,-. 
 
Hoogachtend, 
 
Namens Coffee-Mat, 
 
D.W. Mandemakers 
 

informatie-
bron 4 
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Fair Trade  
 

Wie kiest voor Fair Trade, biedt producenten in 
ontwikkelingslanden uitzicht op een beter bestaan 

 
1,3 Miljard mensen moeten rondkomen met minder dan één dollar per dag. Fair Trade 
accepteert deze situatie niet en wil bijdragen aan verandering. Veel producenten in Azië, 
Afrika en Latijns-Amerika hebben geen toegang tot de wereldmarkt. Wanneer ze toch aan de 
handel mogen deelnemen, gebeurt dat doorgaans tegen slechte voorwaarden. Fair Trade 
stimuleert juist deze producenten om hun kansen te benutten, zodat ze via de handel 
werkgelegenheid en inkomen creëren, hun economische en sociale situatie verbeteren en 
het heft in eigen handen nemen. 
 

 
Max-Havelaar Keurmerk 

 
Het Max-Havelaar keurmerk garandeert dat de 
koffiebonen rechtstreeks zijn ingekocht bij kleine boeren 
in de Derde Wereld tegen een eerlijke prijs en gunstige 
handelsvoorwaarden. 
 
De vijf handelsvoorwaarden van Max-Havelaar zijn: 

 
• Rechtstreekse inkoop bij organisaties van kleine 

boeren, zonder inzet van tussenhandelaren. 
• Toeslag op de wereldmarktprijs, waardoor de boeren 

hun economische achterstand kunnen inhalen. 
• Gegarandeerde minimumprijs, zodat boeren ook in 

tijden van tegenspoed het hoofd boven water kunnen 
houden. 

• Voorfinanciering voorkomt dat boeren uit geldgebrek 
met tussenhandelaren moeten werken. 

• Continuïteit in de handelsrelaties geeft de boeren de 
zekerheid over afname van hun oogst en dus over hun 
inkomen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het Max-Havelaar keurmerk 
heeft een nieuw logo. Om 
eerlijke producten herkenbaar te 
maken voor consumenten, 
gebruiken alle internationale Fair 
Trade Keurmerk-organisaties 
voortaan wereldwijd hetzelfde 
beeldmerk. 

 

 
 

Max-Havelaar koffie. 
De koffieboer vaart er wel bij. 

Enkele resultaten van Max-Havelaar na 15 jaar 
• 183 organisaties van koffieboeren die in zo’n 1000 

basiscoöperaties georganiseerd zijn en meer dan een 
half miljoen boerenfamilies vertegenwoordigen 

• de koffie komt van organisaties uit 23 
ontwikkelingslanden 

• totale verkoop in Nederland ruim 44 miljoen kilo koffie, 
dat zijn minstens 175 miljoen pakken koffie 

• extra opbrengsten voor de koffieboeren € 47 miljoen = 
het verschil tussen de lage wereldmarktprijs en de prijs 
die in de Max-Havelaar voorwaarden staat vermeld 

• marktaandeel op de Nederlandse koffiemarkt is in 
2003 bijna 3% 

• de afzet op de grootverbruikmarkt groeit gestaag in 
2002 met 7% 

• in Nederland 23 koffieleveranciers die koffie met het      
Max-Havelaar Keurmerk kunnen leveren 

• naamsbekendheid van Max-Havelaar in Nederland is 
90% 

 
 bron: www.fairtrade.nl (gewijzigd) 
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De winkelprijs van Max-Havelaar koffie ten opzichte van gewone koffie 
 
De winkelprijs van een pak koffie van 250 gram is voor Max-Havelaar koffie € 2,00 
en voor gewone koffie € 1,70. De opbouw van de winkelprijs is in onderstaande grafieken 
weergegeven.  

 

informatie-
bron 6 
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Hoogte van het koffiegeld zonder invoering van Max-Havelaar koffie bij Liudger  
 
Op het Liudger wordt in overleg met de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad, 
het jaarlijkse basisbedrag voor het koffiegeld vastgesteld.  
Dit basisbedrag wordt gebruikt om de individuele bijdrage van de personeelsleden vast te 
stellen. Afhankelijk van de salarisschaal en de betrekkingsomvang betaalt men 25%, 50%, 
75% of 100% van het basisbedrag. 
 
Schema vaststelling individuele koffiebijdrage personeelsleden 2004 en 2005 

betrekkingsomvang salarisschaal lager dan 
LB 

salarisschaal LB en hoger 

   0 - 50% 25% van het basisbedrag 50% van het basisbedrag 
 51 - 100% 75% van het basisbedrag 100% van het basisbedrag 

 
 
Volgens de personeelsafdeling bestaat het personeel in 2004 en 2005 uit de volgende 
groepen: 
verdeling personeelsleden naar salarisschaal en betrekkingsomvang: 

betrekkingsomvang salarisschaal lager dan 
LB 

salarisschaal LB en hoger 

   0 -  50% 112 personen 24 personen 
 51 -100% 35 personen 63 personen 

 
Op jaarbasis was de totale koffiebijdrage in 2004 € 6.000,-. 
 
Verbruik van koffie 
Een werknemer met een betrekkingsomvang van 51%-100% drinkt gemiddeld 840 kopjes 
koffie per jaar en een werknemer met een lagere betrekkingsomvang drinkt gemiddeld 420 
kopjes koffie per jaar. 
 
Bijdrage koffiegeld personeel bij invoering van Max-Havelaar koffie 
De personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad heeft te kennen gegeven dat bij 
invoering van Max-Havelaar koffie de maandelijkse bijdrage voor het koffiegeld in 2005 
ten opzichte van 2004 met maximaal 5% verhoogd mag worden. 
 
 

informatie-
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Tijdvak 1
Donderdag 27 mei
13.30 – 16.30 uur

Examen  HAVO 

Hoger 
Algemeen 
Voortgezet 
Onderwijs 
 

Voor dit examen zijn maximaal 69 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 33 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
Bij dit examen hoort een boekje met informatie 
inclusief een formuleblad. 
Voor de uitwerking van de vragen 5 en 12 is een 
uitwerkbijlage toegevoegd.  

Als bij een vraag een verklaring, uitleg of 
berekening gevraagd wordt, worden aan het 
antwoord meestal geen punten toegekend als 
deze verklaring, uitleg of berekening 
ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, 
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden 
gevraagd en je geeft meer dan twee redenen, 
dan worden alleen de eerste twee in de 
beoordeling meegeteld. 

Vragenboekje 
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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  
 
Volgens KPN is de Nederlandse markt van mobiele telefonie terechtgekomen in de 
verzadigingsfase, ook wel stabilisatiefase genoemd. 

2p 1  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. 

2p 2  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. 

2p 3  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. 

2p 4  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. 

3p 5  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. 

2p 6  Bereken de verwachte afzet van brillen en contactlenzensets in 2004. 
2p 7  Bepaal de nieuwe verkoopprijzen van een bril en een set contactlenzen in 2005. 
3p 8  Bereken de verwachte omzet over 2005 gesplitst naar de drie artikelgroepen. 
1p 9  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. 

2p 10  Bereken de aanschafprijs inclusief bijkomende kosten van de autorefractometer in euro’s. 
2p 11  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. 
3p 12  Bereken de verwachte nettowinst over 2005. Vul daartoe de uitwerkbijlage in die bij deze 

vraag hoort. 
 
‘Als de verwachte nettowinst over 2005 met 20% of meer stijgt ten opzichte van de 
verwachte nettowinst over 2004 gaat Leon het plan uitvoeren’. 

2p 13  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. 

 
2p 14  Bereken het totale bedrag dat in verband met de hypothecaire lening op de 

liquiditeitsbegroting voor de tweede helft van 2004 moet worden opgenomen. 
2p 15  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. 
 
 
 

 
 
 
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. 

2p 16  Bereken voor 2003 de brutowinst (zie formuleblad) als een percentage van de omzet 
(afronden op ten minste één decimaal). 

2p 17  Leg uit waarom het voor een onderneming moeilijk is om op korte termijn de constante 
bedrijfskosten te verlagen. 
 
De inkoopwaarde van de omzet heeft in 2004 een (proportioneel) variabel karakter. 

3p 18  Bereken de omzet die in 2004 behaald zal moeten worden om een nettowinst te behalen die 
gelijk is aan die van 2003. 
 
 

0

1

2

3

4

5

6

7

inkoopwaarde

bedrijfskosten

nettowinst

20032002

in miljoenen
euro's

Legenda:
jaar

Financiële gegevens Bos B.V.
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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. 
 
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. 

1p 19  Noem met behulp van informatiebron 4 één voordeel voor Beter Bed Holding N.V. van een 
eventuele overname door Ooijevaar. 

3p 20  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 
De nettowinst van Beter Bed Holding N.V. moet in de periode 1997-2001 met 50% 
gestegen zijn. 

2p 21  Bereken met behulp van informatiebron 6 en 7 zowel de cashflow (zie formuleblad) als de 
afschrijvingen van Beter Bed Holding N.V. in 1997. 

3p 22  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 
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. 

2p 23  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. 

2p 24  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 
Voor een gezonde financiële structuur moet het totaal vermogen van 
Beter Bed Holding N.V. voor meer dan 25% uit eigen vermogen bestaan. 

1p 25  Bereken met behulp van informatiebron 6, de solvabiliteit (zie formuleblad) van 
Beter Bed Holding N.V. op 31 december 2001. 
 

• voorwaarde e 
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. 

2p 26  Bereken het verwachte bedrijfsresultaat in 2002 in gehele euro’s. 
3p 27  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.  
 

2p 28  Noem naast het adviesrecht twee andere bevoegdheden van de ondernemingsraad. 
2p 29  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. 
1p 30  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. 
 

Doorlopend Krediet   
Kredietsom Te 

betalen 
per 
maand 

Minimale 
effectieve 
rente op 
jaarbasis 

Rente 
per 
maand 
% 

Maximale 
effectieve 
rente op 
jaarbasis 

Rente 
per 
maand 
% 

Theoretische 
looptijd bij 
minimale 
rente 

Theoretische 
looptijd bij 
maximale 
rente 

 € 6.250,-
 € 13.000,-
 € 21.250,-
 € 28.000,-

€ 125,- 
€ 260,- 
€ 425,- 
€ 560,- 

6,9% 
6,9% 
6,9% 
6,9% 

0,561 
0,561 
0,561 
0,561 

15,2% 
13,7% 
12,9% 
12,9% 

1,189 
1,079 
1,019 
1,019 

59 mnd 
59 mnd 
59 mnd 
59 mnd 

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.  

2p 31  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. 

2p 32  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. 

2p 33  Welk bedrag aan rente betaalt Gijs gedurende de gehele looptijd van het krediet? 
 

Einde 
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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    …..…… 

 Uitwerkbijlage bij de vragen 5 en 12 

Examen HAVO 2004 
 
Tijdvak 1 
Donderdag 27 mei 
13.30 – 16.30 uur 

Examennummer 
 
 
 
 
Naam 
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Tijdvak 1
Donderdag 27 mei
13.30 – 16.30 uur

Examen  HAVO 

Hoger 
Algemeen 
Voortgezet 
Onderwijs 

   

Boekje met informatie 
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Formuleblad 
 
 
Te gebruiken formules voor de beantwoording van de vragen 16, 21 en 25. 
 

 16  Brutowinstmarge = brutowinst
omzet

 × 100% 

 
 21  Cashflow = nettowinst + afschrijvingskosten 

 

 25  Solvabiliteit = eigen vermogen
totaal vermogen

 × 100% 
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Verwachte jaarrekening van Bril94 over 2004 
 
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    136.500 
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 
verwachte nettowinst 2004    46.400 
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Verwachte omzetgegevens over 2004 en over 2005 
 
Verwachte omzetgegevens over 2004 
 
a omzetverdeling naar artikelgroep van de in de verwachte resultatenrekening over 2004 
   opgenomen omzet  

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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Gegevens over de autorefractometer die Bril94 wil aanschaffen 
 
 
----- 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, 
The latest model of the Karops autorefractometer, MD-3100, is 7.800 $ FOB1) 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,-. 
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Portret van Ooijevaar Invest Groep B.V. 
 
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) 
 
 
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 × 1.000 euro) 
 
Balans 31 december 2001 31 december 2000 
 
Materiële vaste activa 
Bedrijfsgebouwen en terreinen 12.016  12.552 
Machines en installaties 1.343  1.427 
Andere vaste bedrijfsmiddelen 16.420  12.089 
   29.779  26.068 
Vlottende activa 
Voorraden 30.662  31.372 
Vorderingen 6.352  8.756 
Liquide middelen   4.525    2.017 
   41.539  42.145 
   71.318  68.213 
Eigen vermogen 
Geplaatst aandelenvermogen1) 390  385 
Reserves 18.729  12.006 
   19.119  12.391 
Langlopende schulden en voorzieningen 
Langlopende schulden 4.901  9.660 
Voorzieningen 2.305  5.310 
   7.206  14.970 
Kortlopende schulden 
Kortlopende schulden  44.993  40.852 
   71.318  68.213 
 
 
 
Resultatenrekening  2001  2000 
 
Netto-omzet 238.876  226.325 
Inkoopwaarde 109.981  101.165 
Brutomarge  128.895  125.160 
Lonen en salarissen 42.733  39.770 
Sociale lasten en pensioenpremies 8.498  7.808 
Afschrijvingskosten 5.006  5.198 
Overige bedrijfskosten 52.568  51.211 
Bedrijfskosten  108.805  103.987 
Bedrijfsresultaat  20.090  21.173 
Financiële lasten en baten      1.808     2.139 
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 
voor belasting  18.282  19.034 
Belastingen    7.216    7.421 
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 
na belasting  11.166  11.613 
Buitengewone lasten en baten        100    5.014 
Nettowinst  11.066    6.599 
 
 
1) De aandelen hebben een nominale waarde van € 0,05 per stuk 
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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 
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Informatie over Beter Bed Holding N.V. 
 
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-and-
carry concept wordt gehanteerd. De consument kan rekenen op persoonlijk advies. De prijs-
kwaliteitverhouding 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 7,8 6,6 
*In Duitsland 120,3 100,2 
totaal 128,1 106,8 
   
Dormaël   
*In Nederland          8,2 - 
totaal      8,2 - 

 
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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13.30 – 16.30 uur

Examen  HAVO 

Hoger 
Algemeen 
Voortgezet 
Onderwijs 
 

Voor dit examen zijn maximaal 66 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 34 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
Bij dit examen hoort een boekje met informatie 
inclusief een formuleblad. 
Voor de uitwerking van vraag 27 is een 
uitwerkbijlage toegevoegd.  

Als bij een vraag een verklaring, uitleg of 
berekening gevraagd wordt, worden aan het 
antwoord meestal geen punten toegekend als 
deze verklaring, uitleg of berekening 
ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, 
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden 
gevraagd en je geeft meer dan twee redenen, 
dan worden alleen de eerste twee in de 
beoordeling meegeteld. 

Vragenboekje 
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Opgave 1 
 
 
Autosloperij Zuidentoon B.V. uit Venlo koopt schadeauto’s op en sloopt deze. De bruikbare 
onderdelen worden in de bedrijfsloods verkocht. In verband met de geplande bouw van een 
nieuwe loods wil Zuidentoon B.V. de langlopende ING-banklening met € 100.000,- 
uitbreiden. Daartoe overlegt hij onderstaande balans bij de ING-bank. 
 

Debet        Balans Zuidentoon B.V. per 31 december 2003  Credit 
Terrein €  18.000,- 
Loods -  91.000,- 
Machines -  28.000,- 
Voorraad schade-auto’s -  19.000,- 
Voorraad onderdelen -  47.000,- 
Liquide middelen  -  29.000,- 
  € 232.000,- 

Aandelenvermogen €  48.000,- 
Reserves -  65.000,- 
Voorzieningen -  15.000,- 
ING-banklening -  71.000,- 
Crediteuren -   2.000,- 
Te betalen bedragen  -  31.000,- 
  € 232.000,- 

 
De bank beoordeelt met behulp van kengetallen zowel de liquiditeit als de solvabiliteit van 
Zuidentoon B.V. 
 
Meestal beoordeelt de bank de liquiditeit met behulp van de current ratio. 

1p 1  Voor Zuidentoon B.V. kiest de bank voor de quick ratio in plaats van de current ratio om de 
liquiditeit te beoordelen. Geef hiervoor een economische reden. 

2p 2  Bereken, in ten minste een decimaal, de quick ratio van Zuidentoon B.V. op 
31 december 2003 (zie formuleblad). 

2p 3  Bereken, in ten minste een decimaal, het solvabiliteitspercentage van Zuidentoon B.V. op 
31 december 2003 (zie formuleblad).  
 
 
 
Opgave 2 
 
 
Bij deze opgave horen vier informatiebronnen. In informatiebron 1 zijn algemene gegevens 
van Miss Maxi opgenomen. Informatiebron 2 bevat resultatenrekeningen van Miss Maxi. 
Informatiebron 3 betreft een brief van Bagoes B.V. aan Miss Maxi in verband met een 
aanbod van Bagoes B.V. In informatiebron 4 zijn gegevens opgenomen die betrekking 
hebben op de voorgenomen wijzigingen van de bedrijfsvoering van Miss Maxi. 
 
In deze opgave blijft de BTW buiten beschouwing. 
 
Begin jaren negentig opende mevrouw Tienstra de dameskledingzaak Miss Maxi in haar 
woonplaats Hoorn. Miss Maxi richt zich op het grote-maten-segment van de 
dameskledingmarkt. 
 
Miss Maxi verkoopt naast enkele algemene merken ook het ‘grote-maten-merk’ Bagoes. 
De collectie bestaat uit T-shirts, broeken, blouses, truien en combinaties. Bagoes B.V. heeft 
zijn collectie onlangs uitgebreid met lingerie. In informatiebron 1 staat dat bij kleding bij 
het marketinginstrument product intensief gebruikgemaakt wordt van het merkenbeleid. 

1p 4  Welke functie heeft volgens informatiebron 1 het merk nu bij kledingzaken zoals 
Miss Maxi? 

1p 5  Noem − naast merkenbeleid − een ander onderdeel van het marketinginstrument product, 
dat Miss Maxi kan gebruiken. 

2p 6  Bereken met behulp van informatiebron 2 of de gewenste nettowinstgroei van Miss Maxi 
(zie informatiebron 1) in 2004 bij ongewijzigd beleid behaald zal worden. 
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Miss Maxi heeft één verkoopster in dienst. Zij werkt op donderdagavond van 18.00 uur tot 
21.00 uur en de gehele zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. 
Het afgelopen jaar bleek dat de huidige winkel met een oppervlakte van 120 m2 − vooral op 
zaterdag − te klein is voor een goede serviceverlening. 
Eind 2003 krijgt Miss Maxi een brief van Bagoes B.V. met het aanbod om een pilotshop 
van het merk Bagoes te worden (zie informatiebron 3). Een bezoek van Tineke Bartelings 
van Bagoes B.V. wijst uit dat Miss Maxi de volgende maatregelen moet nemen om 
pilotshop te worden: 

• het aanbieden van de gehele collectie van het merk Bagoes (inclusief lingerie); 
• het verkopen van uitsluitend producten van Bagoes B.V.; 
• het aantrekken van een extra medewerkster voor de woensdag, vrijdag en iedere 

koopzondag; 
• het verbeteren van de service door uitbreiding van de vloeroppervlakte van de winkel. Dit 

kan gerealiseerd worden door de magazijnruimte bij de winkel te betrekken. Deze ruimte 
kan dan gedeeltelijk ingericht worden als koffiehoek en voor het overige gebruikt worden 
voor de bouw van drie ruime paskamers; 

• het openen van Miss Maxi op alle toegestane koopzondagen. 
 
De normale brutowinstmarge die Miss Maxi over alle Bagoes producten berekent, is 40% 
van de verkoopprijs. Uit informatiebron 3 blijkt dat een pilotshop naast 
verkoopondersteuning ook een inkoopkorting krijgt van Bagoes B.V. 

2p 7  Bereken, rekening houdend met deze inkoopkorting van Bagoes B.V., wat de 
brutowinstmarge op de Bagoes producten wordt als Miss Maxi de verkoopprijzen niet 
verandert. 
 
Miss Maxi zal het aanbod van Bagoes B.V. accepteren als de nettowinst van de pilotshop 
groter is dan de nettowinst bij ongewijzigd beleid en tevens de doelstelling ten aanzien van 
de nettowinstgroei gehaald wordt. 
Voor de besluitvorming heeft mevrouw Tienstra de volgende gegevens ter beschikking: 

• de resultatenrekening over 2003 en de begrote resultatenrekening over 2004 bij ongewijzigd 
beleid (zie informatiebron 2); 

• gegevens om een begrote resultatenrekening over 2004 op te stellen als Miss Maxi 
pilotshop wordt (zie informatiebron 4). 

1p 8  Noem een nadeel voor Miss Maxi om als pilotshop voor Bagoes producten op te treden. 
2p 9  Bereken voor 2004 de totale omzet van de koopzondagen van de pilotshop Miss Maxi. 
3p 10  Bereken voor de pilotshop Miss Maxi de verwachte variabele bedrijfskosten over 2004. 
3p 11  Bereken de totale verwachte loonkosten van de nieuwe medewerkster over 2004 als zij 

wordt aangesteld op de woensdag, de vrijdag en iedere koopzondag en haar werktijden 
overeenkomen met de openingstijden van de winkel. 

2p 12  Bereken de verwachte nettowinst van pilotshop Miss Maxi over 2004. 
2p 13  Zal mevrouw Tienstra besluiten om Miss Maxi om te zetten in een pilotshop voor  

Bagoes producten? Motiveer het antwoord. 
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Opgave 3 
 
 
In deze opgave blijft de BTW buiten beschouwing. 
 
Slagter uit Heerhugowaard verkoopt tenten, tentaccessoires en overige vakantieartikelen.  
Een van de producten die Slagter verkoopt, is campinggas. Campinggas wordt uitsluitend 
verkocht in flessen van 5 kg. Omdat de flessen navulbaar zijn, worden de lege flessen weer 
ingeleverd. Bij de aankoop van campinggas dienen de klanten voor elke fles € 6,- statiegeld 
te betalen. Als de klant de lege fles inlevert, ontvangt hij het statiegeld terug. 
 
Voor de opbouw van de kostprijs van een fles campinggas in 2004 beschikt Slagter over 
onderstaande gegevens: 
verwachte inkoopprijs    € 8,- per fles 
opslag inkoopkosten   € 1,- per fles 
opslag overheadkosten   20% van de verkoopprijs inclusief statiegeld 
verkoopprijs, inclusief statiegeld  € 26,- 
 

3p 14  Bereken voor Slagter het verwachte verkoopresultaat per fles campinggas. 
 
Op 1 januari 2004 heeft Slagter 70 flessen campinggas in voorraad. In december 2003 heeft 
Slagter 130 flessen campinggas gekocht, die in mei en juni 2004 worden afgeleverd. In 
december 2003 heeft Slagter aan twee kampeerorganisaties 420 flessen verkocht, die in de 
maanden mei en juni 2004 door Slagter geleverd zullen worden. Normaal heeft Slagter een 
positieve economische voorraad. 

2p 15  Bereken voor Slagter uit hoeveel flessen campinggas de economische voorraad op 
1 januari 2004 bestaat. 

2p 16  Verwacht Slagter begin januari 2004 een stijging of een daling van de inkoopprijs? 
Motiveer het antwoord. 
 
 
 
Opgave 4 
 
 
Hairfashion Petra, een kapsalon voor dames en heren, wil haar marktaandeel (in procenten 
van de omzet) in haar verzorgingsgebied vergroten. Het ondernemingsplan omvat onder 
andere een verbouwingsplan en een marketingplan.  
In het marketingplan staat een tweetal vragen die nog beantwoord moeten worden: 
a gaat Hairfashion Petra uitsluitend klanten helpen op afspraak of gaat ze de klanten helpen 

zonder afspraak in volgorde van binnenkomst?  
b gaat zij de tarieven als marketinginstrument gebruiken of niet? Zo vraagt de eigenaresse 

zich af of ze op woensdagmiddag ‘kinderknippen’ moet gaan invoeren of niet. Bij 
‘kinderknippen’ wil zij op woensdagmiddag kinderen tot 13 jaar knippen tegen een 
speciaal tarief van € 12,50. Het normale tarief bedraagt € 15,-. 

 Hairfashion Petra verwacht dat jaarlijks 400 nieuwe klanten van het speciale tarief 
‘kinderknippen’ gebruik gaan maken. In totaal zal door oude en nieuwe klanten 1.000 
keer per jaar gebruik worden gemaakt van het speciale tarief ‘kinderknippen’. 

2p 17  Tot welk marketinginstrument moet men de eventuele keuze ‘op afspraak knippen’ 
rekenen? Motiveer het antwoord. 

1p 18  Noem een economisch voordeel voor Hairfashion Petra om uitsluitend volgens ‘afspraak te 
knippen’. 

2p 19  Bereken of het speciale tarief ‘kinderknippen’ een positieve invloed heeft op de jaarlijkse 
omzet van Hairfashion Petra. 
 
 
 

Pagina: 645Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



400036-2-21o 5 Lees verder 

Opgave 5 
 
 
Bij deze opgave behoren de informatiebronnen 5 tot en met 8. Informatiebron 5 bevat de 
afspraken die WIGO met Van Diggelen VOF heeft gemaakt. In informatiebron 6 zijn de 
voorwaarden van Stefan en Dieneke opgenomen om Van Diggelen VOF op te richten. 
Informatiebron 7 bevat de tijdsinvesteringen per reparatieopdracht. In informatiebron 8 
staan omzet- en kostengegevens over 2004 van Van Diggelen VOF.  
 
In deze opgave is de BTW 19%. 
 
Stefan en Dieneke van Diggelen zijn beiden in loondienst bij handelsonderneming WIGO. 
Deze onderneming is gespecialiseerd in de verkoop van apparaten voor huishoudelijk 
gebruik, zoals koelkasten en wasmachines. WIGO heeft een eigen technische dienst voor 
het oplossen van storingen van de verkochte apparaten. Stefan is werkzaam als monteur en 
Dieneke is (parttime) administratief medewerkster bij deze technische dienst. 
De directie van WIGO heeft, mede op grond van kostenoverwegingen, besloten om vanaf 
1 januari 2004 te stoppen met de eigen technische dienst en de werkzaamheden uit te laten 
voeren door een extern bedrijf. 
 
WIGO wil de werknemers van de eigen technische dienst laten omscholen. Stefan en 
Dieneke van Diggelen voelen hier weinig voor. Na gesprekken met WIGO overwegen zij 
om onder bepaalde voorwaarden (zie informatiebron 6) per 1 januari 2004 een eigen bedrijf 
te starten onder de naam Van Diggelen VOF. Stefan en Dieneke hebben met WIGO een 
aantal afspraken (zie informatiebron 5) gemaakt over de werkzaamheden die door 
Van Diggelen VOF per 1 januari 2004 zullen worden overgenomen van de technische dienst 
van WIGO. Deze afspraken zijn door WIGO zodanig opgesteld dat zij voor 
Van Diggelen VOF gunstig te noemen zijn. 

2p 20  Noem twee economische redenen waarom WIGO met Van Diggelen VOF afspraken maakt 
die voor Van Diggelen VOF gunstig zijn. 
 
Door het voeren van een gerichte promotiecampagne verwachten Stefan en Dieneke dat zij, 
naast de reparatieopdrachten die zij via WIGO krijgen, het aantal reparatieopdrachten 
kunnen uitbreiden met 200 niet-WIGO-opdrachten per jaar. De voorwaarden waaronder 
Van Diggelen VOF de werkzaamheden voor deze niet-WIGO-opdrachten zal verrichten 
staan in informatiebron 8.  

1p 21  Bereken met behulp van informatiebron 8, de jaarlijkse omzet exclusief BTW voor 
Van Diggelen VOF van de 1.000 reparatieopdrachten die door WIGO gegarandeerd zijn. 

2p 22  Bereken met behulp van informatiebron 7 en 8 de jaarlijkse omzet exclusief BTW voor de 
200 niet-WIGO-opdrachten. 
 
Voor het uitvoeren van de reparatieopdrachten wil Van Diggelen VOF begin januari 2004 
een tweedehands auto aanschaffen.  

2p 23  Bereken met behulp van informatiebron 8 de totale verwachte brandstofkosten van de auto 
over 2004. 

1p 24  Moet Van Diggelen VOF de brandstofkosten van de auto tot de variabele kosten of tot de 
constante kosten rekenen? Motiveer het antwoord. 

2p 25  Bereken met behulp van informatiebron 8 de totale jaarlijkse afschrijvingskosten voor 
Van Diggelen VOF. 
 
In verband met de investeringen verwacht Van Diggelen VOF dat zij voor de financiering 
bij de bank op 1 januari 2004 een lening van € 12.000,- moet afsluiten. Van de bank heeft 
Van Diggelen VOF twee offertes ontvangen (zie informatiebron 8).  

3p 26  Bereken welke offerte voor Van Diggelen VOF het goedkoopste is. 
 
In informatiebron 8 zijn ook gegevens over de verwachte overige kosten opgenomen.  

3p 27  Bereken de verwachte nettowinst over 2004 voor Van Diggelen VOF. Maak daarbij gebruik 
van de uitwerkbijlage die bij deze vraag hoort. 

3p 28  Toon cijfermatig aan of aan de drie voorwaarden die Stefan en Dieneke aan de oprichting 
van Van Diggelen VOF gesteld hebben (zie informatiebron 6) in 2004 naar verwachting 
voldaan zal worden. 
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Opgave 6 
 
 
Voor het volgen van een avondcursus moet Willem Tiekstra enige malen per jaar met de 
trein van Heerenveen naar Arnhem reizen. Ook voor de terugreis maakt hij gebruik van de 
trein. Van een collega heeft hij gehoord dat het gebruik van een voordeel-urenkaart voor 
hem gunstig zou zijn. De voordeel-urenkaart, die € 45,- kost en een jaar geldig is, geeft 
recht op een korting van 40% op de normale prijs van een treinkaartje. Volgens de collega 
betaal je met een voordeel-urenkaart voor een retourtje Heerenveen-Arnhem 2e klas € 18,-. 
Omdat Willem Tiekstra gedurende de treinreis rustig wil zitten, reist hij 1e klas.  
Willem Tiekstra heeft berekend dat de prijs van een kaartje-1e klas 55% hoger is dan de 
prijs van een kaartje-2e klas. 

2p 29  Bereken de prijs van een retourtje ‘Heerenveen-Arnhem 1e klas’ als er geen 
gebruikgemaakt wordt van de voordeel-urenkaart. 

2p 30  Bereken hoeveel keer per jaar Willem minimaal de heen-en-weerreis Heerenveen-Arnhem 
(1e klas) moet maken, om voordeel te hebben van de voordeel-urenkaart. 
 
De houders van de voordeel-urenkaart rekent de NS tot de vaste klanten. Vaste klanten 
ontvangen via de post vier keer per jaar het blad ‘Spoor’ van NS, waarin naast informatie 
ook aanbiedingen (kortingen op reizen etc.) zijn opgenomen. 

2p 31  Maakt NS bij de uitgifte van ‘Spoor’ gebruik van massacommunicatie of persoonlijke 
communicatie? Motiveer het antwoord. 
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Opgave 7 
 
 

Karel en Susan willen voor de aanschaf van een woning een 6%-hypothecaire lening 
afsluiten met een looptijd van 10 jaar. Ze hebben qua type lening de keuze uit een lening 
die met behulp van annuïteiten afgelost wordt of een lening met lineaire aflossing. Susan 
heeft van beide typen een grafiek getekend. 

 

 

1p 32  Geeft de grafiek van leningtype 1 of de grafiek van leningtype 2 de lening weer waarbij de 
lening afgelost wordt met behulp van annuïteiten? Motiveer het antwoord. 

2p 33  Bereken met behulp van de grafiek(en) welk bedrag Karel en Susan willen lenen. 
 
Indien Karel en Susan zouden kiezen voor de annuïteitenlening zouden ze uit fiscale 
overwegingen beter een spaarhypotheek kunnen nemen. Bij de spaarhypotheek is het fiscale 
voordeel groter. 

2p 34  Leg uit dat het fiscale voordeel bij een spaarhypotheek groter is dan bij een 
annuïteitenlening. 
 

Einde 
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Vraag 27 
 
              Resultatenbegroting van Van Diggelen VOF over 2004 (in euro’s) 

Opbrengsten: 
  

WIGO-reparatieopdrachten 
…………………………..  

Niet-WIGO-reparatieopdrachten 
…………………………..  

Totale opbrengsten 
 ………………..………….. 

 
  

Kosten: 
  

Brandstofkosten auto 
…………………………..  

Overige autokosten 
3.000,-  

Afschrijvingskosten 
…………………………..  

Kredietkosten 
…………………………..  

Promotiekosten 
…………………………..  

Overige kosten 
…………………………..  

Totale kosten 
 ………………..………….. 

Nettowinst 
 ………………………..…...

 Uitwerkbijlage bij de vraag 27 

Examen HAVO 2004 
 
Tijdvak 2 
Woensdag 23 juni 
13.30 – 16.30 uur 

Examennummer 
 
 
 
 
Naam 
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Tijdvak 2
Woensdag 23 juni
13.30 - 16.30 uur

Examen  HAVO 

Hoger 
Algemeen 
Voortgezet 
Onderwijs 
 

   

Boekje met informatie 
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Formuleblad 
 
Te gebruiken formules voor de beantwoording van de vragen 2 en 3. 
 

 2  quick ratio = vlottende activa exclusief voorraden inclusief liquide middelen
kort vreemd vermogen

 

 

 3  solvabiliteitspercentage = eigen vermogen
totaal vermogen

 ¥ 100% 
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Miss Maxi 
 
Het doel 
Om de lange termijndoelstelling van Miss Maxi - continuïteit van de onderneming - te 
behalen, zal een jaarlijkse nettowinstgroei van 6% nodig zijn.  
 
De markt 
De doelgroep waar Miss Maxi zich op richt, komt overeen met het middensegment van de 
dameskledingmarkt. Dit marktsegment wordt gevormd door de groep dames in de 
leeftijdscategorie van boven 35 tot en met 50 jaar met een gezinsinkomen van anderhalf tot 
twee maal modaal. Deze vrouw koopt kleding die aansluit bij modetrends, maar die ook 
twee tot drie jaar draagbaar is. Ongeveer 60% van het kledingbudget van deze dames wordt 
besteed aan representatieve kleding. Voor deze kleding is zij bereid om voor een goede 
kwaliteit een relatief hoge prijs te betalen, zij verwacht dan wel voldoende aandacht en 
advies. Voor de overige aankopen (vrijetijdskleding) is een vrouw uit het middensegment 
tevreden met iets mindere kwaliteit voor minder geld.  
 
Begin jaren negentig gold het (kleding-)merk vooral als een statussymbool, maar nu is het 
merk vooral een waarborg voor kwaliteit. De moderne consument wil snel en met geringe 
inspanning kleding kunnen kopen. De kwaliteitsgarantie van een merk ondersteunt de 
consument hierin. 
 
De site van Miss Maxi 
 
Welkom op de site van Miss Maxi. 
 
Miss Maxi is 120 vierkante meter winkelplezier in het centrum van Hoorn. Binnen de 
Bagoes collectie vindt u bijna alle basisartikelen. Wereldberoemd zijn onze bi-stretch 
broeken, uitgevoerd in 95% katoen en 5% lycra. In het seizoen brengen wij een grote 
variatie aan blouses en shirts in de meest actuele kleuren en dessins. Naast deze 
basisartikelen brengen wij onder het label Bagoes kleine trendy en snel wisselende items in 
de kleuren van het seizoen. 
 
Wilt u op de hoogte gehouden worden over nieuwe artikelen, aanbiedingen en modeshows 
bij Miss Maxi? Klik hier. 
 
Openingstijden Miss Maxi: 
Maandag gesloten 
Dinsdag 9.00-18.00 uur 
Woensdag 9.00-18.00 uur 
Donderdag 9.00-21.00 uur 
Vrijdag 9.00-18.00 uur 
Zaterdag 9.00-17.00 uur 
 

informatie-
bron 1 
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Resultatenrekeningen van Miss Maxi 
 
Gerealiseerde nettowinst Miss Maxi over 2003  
(alle bedragen in euro’s) 
 
Omzet  356.000 
Inkoopwaarde van de verkopen  221.000 
  135.000 
Variabele bedrijfskosten 
Verkoopkosten 14.240 
Constante bedrijfskosten  
Loonkosten 6.000 
Overige bedrijfskosten 68.000 
    88.240 
    46.760 
 
Verwachte nettowinst Miss Maxi over 2004 bij ongewijzigd beleid 
(alle bedragen in euro’s) 
 
Omzet  376.000 
Inkoopwaarde van de verkopen  236.000 
  140.000 
Variabele bedrijfskosten 
Verkoopkosten 15.040 
Constante bedrijfskosten  
Loonkosten 6.600  
Overige bedrijfskosten 69.000  
    90.640 
    49.360 
 
 
Brief van Bagoes B.V. aan Miss Maxi 
 
Geachte mevrouw Tienstra, 
 
Graag maken wij u attent op ons volgende aanbod. 
 
Voor regio West zoeken wij een verkooppunt dat voor Bagoes B.V. de functie van pilotshop 
zal gaan vervullen. Deze pilotshop heeft een voorbeeldfunctie voor startende ondernemers. 
Bovendien worden hier nieuwe trends in mode als eerste uitgeprobeerd. 
 
Een pilotshop wordt door Bagoes B.V. ondersteund met inrichtings- en verkoopadviezen.  
Voorwaarde om pilotshop te worden, is dat u uitsluitend Bagoes producten verkoopt en de 
gehele collectie Bagoes producten aanbiedt.  
Daartegenover staat dat Bagoes B.V. pilotshops een inkoopkorting van 5% verstrekt.  
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Tineke Bartelings. 
 
Graag vernemen wij op korte termijn uw reactie op ons aanbod. 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
Bagoes B.V. 
 

informatie-
bron 2 

informatie-
bron 3 

Pagina: 653Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



400036-2-21b 5 Lees verder 

Bedrijfsgegevens bij omzetting pilotshop 
 

• verwachte omzet 
Verwachte gemiddelde omzet per openingsdag in 2004: 

dag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

gemiddelde omzet (in €) 1.100 1.300 1.850 1.980 2.120 ………1) 

 
1)dient nog berekend te worden 
 

• koopzondag 
- Op koopzondag zal een omzet per uur behaald worden die gelijk is aan de omzet per uur 

op vrijdag. 
- De openingstijden op koopzondag zijn van 13.00 uur tot 17.00 uur (de overige 

openingstijden staan in informatiebron 1). 
 
Gemeentelijke informatie koopzondagen 
Winkels mogen per jaar maximaal twaalf zon- en feestdagen geopend zijn. Deze 
koopzondagen worden door de gemeente aangewezen. De zondagopenstellingen gelden 
voor de gehele gemeente of indien gewenst per wijk. De koopzondagen worden aan het eind 
van het jaar voor het daarop volgende jaar vastgesteld en in de krant gepubliceerd. U bent 
als winkelier niet verplicht om op de aangewezen koopzondagen uw winkel daadwerkelijk 
geopend te hebben. Bij de gemeente kunt u hierover informatie verkrijgen. 
 

• sluiting 2004 
- De winkel zal in verband met vakantie in 2004 gedurende twee weken gesloten zijn (alle 

koopzondagen vallen buiten de vakantieperiode).  
- Het jaar wordt gesteld op 52 weken. 
 

• variabele bedrijfskosten 
 De variabele bedrijfskosten worden uitgedrukt in een percentage van de omzet. Mevrouw 

Tienstra gaat ervan uit dat het percentage in 2004 gelijk zal zijn aan dat van 2003 en tevens 
dat het percentage niet verandert door het wel of niet omzetten van Miss Maxi in een pilot-
shop. 
 

• constante bedrijfskosten 
- loonkosten 

* De loonkosten van de nieuwe medewerkster bedragen € 8,- per uur. Door een 
loontoeslag voor het werken op zondag bedragen de loonkosten op zondag € 16,- per 
uur. 

* De nieuwe medewerkster krijgt een vast contract en wordt in de vakantie doorbetaald. 
* Voor de loonkostenberekening wordt het jaar op 52 weken gesteld. 
* Voor de medewerkster die al in dienst is, blijven de loonkosten zoals ze begroot zijn 

voor 2004. 
- overige bedrijfskosten 

Door omzetting van Miss Maxi in een pilotshop zullen de overige bedrijfskosten 
toenemen en in 2004 naar verwachting € 79.700,- bedragen. 

 
 

informatie-
bron 4 
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Afspraken tussen Van Diggelen VOF en WIGO  
• WIGO garandeert de eerste vijf jaar Van Diggelen VOF een vast aantal reparatieopdrachten 

van 1.000 per jaar. 
• Indien eind 2004 blijkt dat aan de voorwaarden zoals die in informatiebron 6 geformuleerd 

zijn, niet is voldaan, kan het echtpaar van Diggelen begin 2005 weer in loondienst komen  
 bij WIGO. 

 
 
De voorwaarden van Stefan en Dieneke om Van Diggelen VOF op te richten 
a Stefan is bereid om jaarlijks maximaal 1.800 uren voor zijn eigen bedrijf te werken. 

Stefan zal alle voorkomende reparatiewerkzaamheden uitvoeren. Zijn werkzaamheden 
zullen bestaan uit het verhelpen van door klanten gemelde storingen. 

b Dieneke zal alle benodigde administratieve handelingen verrichten. Ze wil aan deze 
werkzaamheden maximaal 240 uren per jaar besteden. 

c Ze willen dat bij deze tijdsinvestering het bedrijfsresultaat in 2004 minimaal € 42.500,- 
is. 

 
 
Tijdsinvesteringen per reparatieopdracht 
Bij de totale tijdsinvestering per reparatieopdracht moet men rekening houden met de 
tijdsinvestering van de monteur en de tijdsinvestering ten behoeve van de administratieve 
afhandeling. 
 
Monteur 

• De tijdsinvestering per reparatieopdracht bestaat uit de reparatietijd en overige werktijd 
(reistijd). 

• De gemiddelde reparatietijd voor alle WIGO- en niet-WIGO-reparatieopdrachten bedraagt 
per reparatieopdracht 50 minuten. 

• De gemiddelde overige werktijd bedraagt 20 minuten per reparatieopdracht. Bij dit 
gemiddelde is rekening gehouden met ophalen van materialen en alle andere noodzakelijke 
reizen. De vergoeding van de gemiddelde overige werktijd is opgenomen in het starttarief. 
 
Administratie 

• Het uitvoeren van de door Van Diggelen VOF te verrichten administratieve handelingen 
kost gemiddeld 12 minuten per reparatieopdracht. De vergoeding voor de administratieve 
handelingen is opgenomen in het starttarief. 
 
 
Omzet- en kostengegevens van Van Diggelen VOF over 2004  
 
Omzetgegevens 

• In 2004 zal WIGO voor zowel de WIGO- als voor de niet-WIGO-reparatieopdrachten van  
 Van Diggelen VOF zorg dragen voor de verzending en de inning van de facturen.  
• WIGO-reparatieopdrachten  

WIGO garandeert een vast aantal reparatieopdrachten van 1.000 per jaar met een tarief van 
€ 71,40 inclusief 19% BTW per reparatieopdracht. 

• Niet-WIGO-reparatieopdrachten  
Het minimale bedrag, het starttarief, dat Van Diggelen VOF voor niet-WIGO-
reparatieopdrachten in rekening zal brengen is € 40,- exclusief BTW. In dit bedrag is naast 
de vergoeding voor de administratieve handelingen van Van Diggelen VOF en de overige 
werktijd van de monteur, een reparatieduur begrepen van 15 minuten. Als de reparatieduur 
meer is dan 15 minuten wordt het starttarief voor elke 5 minuten die de reparatie meer duurt 
dan 15 minuten, met € 3,50 exclusief BTW verhoogd. De reparatietijd wordt daarbij steeds 
naar boven afgerond op een veelvoud van 5 minuten. 

• Het aantal niet-WIGO-reparatieopdrachten is 200 per jaar.  
• WIGO zal maandelijks aan Van Diggelen VOF een bedrag uitkeren dat bestaat uit de 

vergoeding van de door WIGO gegarandeerde reparatieopdrachten en de door 
Van Diggelen VOF in rekening gebrachte niet-WIGO-reparatieopdrachten.  

informatie-
bron 5 

informatie-
bron 6 

informatie-
bron 7 

informatie-
bron 8 
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Kostengegevens 
• Brandstofkosten auto 

Naar schatting zal de brandstof voor de auto van Van Diggelen VOF gemiddeld € 0,75 per  
liter (exclusief BTW) kosten. Deze auto rijdt 1:15 (dat wil zeggen dat er met 1 liter 
brandstof gemiddeld 15 kilometer gereden wordt). 

• Per reparatieopdracht zal met de auto gemiddeld een afstand van 18 kilometer afgelegd 
worden. Bij dit gemiddelde is rekening gehouden met alle andere noodzakelijke reizen. 
 
Afschrijvingskosten 

• Voor de administratie wil Van Diggelen VOF het in onderstaande advertentie vermelde 
notebook aanschaffen. 

 
• Het notebook wordt afgeschreven in drie jaar met gelijke bedragen per jaar. De restwaarde 

van dit notebook is na drie jaar nihil. 
• De overige afschrijvingskosten bedragen voor Van Diggelen VOF € 4.200,- per jaar. 

 
Kredietkosten 
Gedeelten uit de twee offertes van de bank 
Naar aanleiding van uw verzoek voor het afsluiten van een lening ten bedrage van 
€ 12.000,- delen we u mee dat we u de volgende twee mogelijkheden kunnen aanbieden: 

• Offerte lening 
U leent op 1 januari 2004 € 12.000,- en lost deze schuld af door aan het eind van elk 
kwartaal van 2004, voor het eerst op 31 maart, een bedrag van € 3.210,- te betalen. U 
betaalt geen afsluitprovisie.  

• Offerte Rekening-courantkrediet  
U kunt maximaal € 12.000,- opnemen. De rente wordt elk kwartaal verrekend en bedraagt 
2,5% per kwartaal over het gemiddeld opgenomen bedrag. Afgeloste bedragen kunt u weer 
opnemen.  
Volgens de door u verstrekte gegevens zal het gemiddeld opgenomen bedrag in het eerste 
kwartaal van 2004 € 10.500,- bedragen en zal vervolgens elk kwartaal dalen met € 3.000,-.  
Naast de rente brengen we u eenmalig een afsluitprovisie in rekening van € 120,-. 
 
Indien u nadere informatie wenst, kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers. 
 
Promotiekosten  

• De kosten van de promotiecampagne in 2004 bedragen € 4.200,-. 
 
Overige kosten  

• De overige kosten zullen naar verwachting € 11.250,- per jaar bedragen. 
 
 Einde 
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Maandag 19 mei
9.00 – 12.00 uur

Examen  HAVO 

Hoger 
Algemeen 
Voortgezet 
Onderwijs 
 

Voor dit examen zijn maximaal 71 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 33 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
Bij dit examen hoort een boekje met informatie 
inclusief een formuleblad.  

Als bij een vraag een verklaring, uitleg of 
berekening gevraagd wordt, worden aan het 
antwoord meestal geen punten toegekend als 
deze verklaring, uitleg of berekening 
ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, 
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden 
gevraagd en je geeft meer dan twee redenen, 
dan worden alleen de eerste twee in de 
beoordeling meegeteld. 
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Opgave 1 
 
 
Medezeggenschap vaak wassen neus 
Ondernemingsraden kunnen moeilijk aan leden 
komen en de relatie van de raad met het bestuur 
is vaak niet om over naar huis te schrijven. Ruim 
driekwart van de raden zegt zijn werk door de 
problemen niet goed te kunnen doen. 
Eén en ander blijkt uit onderzoek van het 
tijdschrift Ondernemingsraad, dat meer dan 500 
raden van bedrijven uit zowel de markt- als de 
collectieve sector aan de tand voelde over hun 
functioneren. Ruim de helft van de ondervraagden 
noemt ook gebrek aan tijd een knelpunt. Alle uren 
die in de OR gaan zitten, gaan ten koste van het 
gewone werk. 
Doordat OR-leden vaak met de 
ondernemingsraad bezig zijn, hebben zij ook nog 
te kampen met klagende chefs en collega's.  Meer 
dan zes op de tien voelen zich bovendien door de 

bestuurders belemmerd in hun werk voor de raad. 
Zij hebben regelmatig het gevoel niet serieus te 
worden genomen. 
Het tijdschrift constateert dan ook dat de 
medezeggenschap ruim vijftig jaar na de 
invoering van de Wet op de ondernemingsraden 
(WOR) nog steeds niet goed functioneert. 
Volgens de onderzoekers heeft de regeling zijn 
langste tijd gehad en moet naar andere 
oplossingen worden gezocht. Daarbij denken zij 
onder andere aan het betalen van OR-werk. Een 
andere optie die de onderzoekers opperen is het 
sterker verbinden van ondernemingsraden aan de 
vakbonden, zoals in België en Duitsland het geval 
is. Dat er iets moet gebeuren, is voor de 
onderzoekers duidelijk. Want zoals het nu gaat, 
lijkt de OR er niet in te slagen het puberale 
stadium te ontstijgen.

 
         Trouw, februari 2002 
 

1p 1  Wat is het doel van de Wet op de ondernemingsraden? 
2p 2  Noem twee rechten die de ondernemingsraad heeft op grond van de WOR. 

 
In bovenstaand krantenartikeltje wordt beweerd dat door allerlei omstandigheden de 
medezeggenschap niet veel voorstelt, dat zij zogezegd een “wassen neus” is. 

2p 3  Noem twee beweringen uit de tekst die de stelling “Medezeggenschap vaak wassen neus” 
onderbouwen. 
 
 
Opgave 2 
 
 
Bij deze opgave horen vier informatiebronnen. Informatiebron 1 bevat delen uit een 
aanbiedingsbrief van houten speeltoestellen. In informatiebron 2 zijn de leverings- en 
betalingscondities betreffende houten speeltoestellen van Acacia-Robinia Nederland B.V. 
opgenomen. In informatiebron 3 staat de prijslijst van houten speeltoestellen van  
Acacia-Robinia Nederland B.V. met de bijbehorende montagetijden. Informatiebron 4 
omvat de prijsopgave van Lintman B.V. voor de plaatsing van drie houten speeltoestellen. 
 
In deze opgave blijft de BTW buiten beschouwing. 
 
Woonwarenhuis Hagen B.V. is gevestigd aan de rand van Apeldoorn en per auto goed 
bereikbaar. De klanten komen uit het hele land en blijven vaak gedurende de hele dag in het 
woonwarenhuis. Een restaurant en een speeltuin maken daarom deel uit van het 
woonwarenhuis.  
De directie van het woonwarenhuis wil dat de speeltuin uitgebreid wordt. De bedrijfsleider 
heeft de opdracht gekregen om een plan te maken voor deze uitbreiding. Dit plan moet aan 
een viertal voorwaarden voldoen: 
a de investering ten behoeve van de speeltuin mag in totaal maximaal € 7.500,- bedragen; 
b de speeltoestellen moeten veilig zijn; 
c de speeltoestellen moeten minstens 8 jaar gebruikt kunnen worden; 
d de totale kosten van de uitbreiding mogen in geen enkel jaar meer dan € 1.250,- zijn. 
 
Voor de uitbreiding van de speeltuin wil de bedrijfsleider speeltoestellen van het merk  
Acacia-Robinia aankopen die geleverd worden door Acacia-Robinia Nederland B.V. De 
bedrijfsleider heeft bij de keuze van de speeltoestellen van Acacia-Robinia het imago dat de 
betreffende speeltoestellen hebben, een belangrijke rol laten spelen. 
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1p 4  Tot welk marketinginstrument behoort imago? 
2p 5  Horen de in informatiebron 1 bedoelde eisen van het “Besluit Veiligheid Attractie- en 

Speeltoestellen” voor het woonwarenhuis tot de beïnvloedbare omgevingsfactoren of tot de 
niet-beïnvloedbare omgevingsfactoren? Motiveer het antwoord. 
 
De speeltuin moet volgens de bedrijfsleider uitgebreid worden met drie speeltoestellen. Aan 
de hand van de prijslijst van Acacia-Robinia Nederland B.V. (zie informatiebron 3) maakt 
de bedrijfsleider een keuze. Op grond van de speelmogelijkheden wil de bedrijfsleider uit 
elke groep speeltoestellen, zoals die in de prijslijst van Acacia-Robinia Nederland B.V. zijn 
opgenomen, één speeltoestel kiezen. Uit de groep WIP en VEERWIPPEN heeft de 
bedrijfsleider gekozen voor de “veerwip sprinkhaan”. De bedrijfsleider moet nog één 
speeltoestel kiezen uit de groep KLIMMEN en TURNEN en één uit de groep 
SPEELHUIZEN. Hij heeft daarbij de volgende voorkeur vastgesteld: 

Groep Eerste voorkeur Tweede voorkeur 
KLIMMEN en TURNEN 
SPEELHUIZEN 

klautercombinatie 8-hoekig 
boerderij 

klautercombinatie 6-hoekig 
vissershut 

 
Met behulp van deze voorkeurslijst kan de bedrijfsleider vier mogelijke combinaties van 
drie speeltoestellen samenstellen. 

4p 6  Bereken voor elk van de vier mogelijke combinaties van drie speeltoestellen de totale 
aankoopprijs inclusief vrachtkosten per combinatie. Gebruik daarbij informatiebron 2 en 3. 
 
De bedrijfsleider wil de speeltoestellen door Lintman B.V., een Apeldoorns bouwbedrijf, 
laten plaatsen. De door Lintman B.V. verstrekte prijsopgave is in informatiebron 4 
opgenomen. De plaatsingskosten zijn voor elke gekozen combinatie van drie speeltoestellen 
hetzelfde. 

3p 7  Bereken de plaatsingskosten van een gekozen combinatie van drie speeltoestellen. 
3p 8  Bepaal, rekening houdend met het maximale investeringsbedrag van € 7.500,-, welke 

combinatie van drie speeltoestellen de bedrijfsleider bij voorkeur zal adviseren. Motiveer 
het antwoord. 
 
Gezien de langdurige garantie op de speeltoestellen gaat de bedrijfsleider van Hagen B.V. 
ervan uit dat de speeltoestellen van Acacia-Robinia Nederland B.V. minstens tien jaar 
meegaan. Bij de berekeningen gaat hij ervan uit dat de speeltoestellen in tien jaar volledig 
worden afgeschreven en dat ze dan geen restwaarde meer hebben. Op de speeltoestellen 
wordt afgeschreven met gelijke bedragen per jaar (zie formuleblad). 
De kosten van het onderhoud zoals beschreven in informatiebron 2, worden voor het eerste 
gebruiksjaar begroot op € 150,-. De overige kosten worden voor het eerste gebruiksjaar 
begroot op € 250,-. De onderhoudskosten en overige kosten zullen naar verwachting 
jaarlijks met 3% stijgen. 

2p 9  Bereken de totale kosten van de uitbreiding in het eerste gebruiksjaar als de bedrijfsleider 
de bij vraag 8 bepaalde combinatie kiest. 

2p 10  Bereken de totale kosten van de uitbreiding in het tiende gebruiksjaar als de bedrijfsleider 
de bij vraag 8 bepaalde combinatie kiest. 
 
De bedrijfsleider rapporteert zijn bevindingen aan de directie. 

4p 11  Voldoet de gekozen uitbreiding (van vraag 8) met drie speeltoestellen aan de vier 
voorwaarden van de directie? Geef bij elke voorwaarde een toelichting. 
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Opgave 3 
 
 
Oebele gebruikt voor het maken van foto’s altijd fotorolletjes van 36 foto’s. 
De fotoshop waar hij zijn fotospullen koopt, brengt een vast bedrag in rekening voor het 
ontwikkelen van een fotorolletje en rekent een vast bedrag voor het afdrukken van elke 
gelukte foto. 

 De fotoshop hanteert de volgende prijzen: 
• het ontwikkelen van een rolletje en het afdrukken van 36 gelukte foto’s kost € 11,-; 
• het ontwikkelen van een rolletje en het afdrukken van 24 gelukte foto’s kost € 8,-; 
• een rolletje van 36 foto’s kost € 2,75; 
• nabestellingen kosten € 0,30 per foto. 

2p 12  Toon aan dat de prijs die de fotoshop hanteert voor het afdrukken van één foto € 0,25 is. 
2p 13  Bereken de prijs die de fotoshop voor het ontwikkelen van een fotorolletje in rekening 

brengt. 
 
Oebele wordt gevraagd om op een feestavond van docenten foto’s te maken. Oebele gaat in 
op het verzoek. 
Hij maakt die avond 72 foto’s waarvan er vier mislukt zijn. 
Als de foto’s klaar zijn hangt hij ze samen met een bestellijst op in de personeelskamer. 
De docenten hebben in totaal 100 foto’s besteld. Om deze 100 foto’s te kunnen leveren 
moet Oebele 35 foto’s nabestellen. 
Oebele verkoopt de foto’s voor € 0,75 per stuk. 

3p 14  Bereken de winst die Oebele gerealiseerd heeft met het maken van de foto’s en de verkoop 
van deze foto’s. Houd uitsluitend rekening met de in deze opgave vermelde kosten. 
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Opgave 4 
 
 
Handelaar Verstappen gaat als enige in Nederland het computerspel “Speedstar” verkopen. 
In 2003 kan en wil hij 8.000 stuks van dit computerspel verkopen. Voor de bepaling van de 
verkoopprijs in 2003 heeft hij twee plannen uitgewerkt: 
a het voeren van een afroom(prijs)politiek. 

Bij deze politiek wordt aan het begin van elk kwartaal een nieuwe prijs voor dat kwartaal 
vastgesteld. De prijzen voor het 1e, 2e en 3e kwartaal zijn achtereenvolgens 
€ 75,-, € 45,- en € 30,-. De prijs in het laatste kwartaal wil Verstappen zo vaststellen dat 
de totale afzet in 2003 op 8.000 stuks uitkomt. 

b het vaststellen van een vaste verkoopprijs. 
Als de verkoopprijs op € 30,- wordt vastgesteld, worden 8.000 computerspellen in 2003 
verkocht. 

 
In onderstaande grafiek is weergegeven hoeveel spellen handelaar Verstappen in elk 
kwartaal van 2003 bij verschillende verkoopprijzen kan verkopen. 
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2p 15  Noem twee voorwaarden waaraan voldaan moet worden wil de afroom(prijs)politiek kans 

van slagen hebben. 
3p 16  Welke verkoopprijs moet Verstappen voor het vierde kwartaal van 2003 vaststellen als hij 

met behulp van de afroom(prijs)politiek in 2003 een totale afzet van 8.000 stuks wil 
realiseren? Verklaar het antwoord. 

3p 17  Welk plan moet Verstappen kiezen als hij streeft naar een zo hoog mogelijke omzet? 
Motiveer het antwoord. 
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Opgave 5 
 
 
Bij deze opgave horen vier informatiebronnen, de informatiebronnen 5 tot en met 8. 
Informatiebron 5 omvat de balansen van Zilver Boys N.V. per 30 juni 2001 en 30 juni 2002 
en tevens de resultatenrekening van het boekjaar 2001-2002. In informatiebron 6 staan 
gegevens over het bezoekersaantal in het seizoen 2001-2002 en het verwachte 
bezoekersaantal voor het seizoen 2002-2003. In informatiebron 7 staan gegevens over 
merchandisingactiviteiten van Zilver Boys N.V. In informatiebron 8 staan de belangrijkste 
bepalingen uit het huurcontract dat Zilver Boys N.V. heeft gesloten met de eigenaar van het 
stadion en de wijzigingen in het huurcontract per 1 juli 2002.  
 
In deze opgave blijft de BTW buiten beschouwing. 
 
Zilver Boys N.V. is een voetbalbedrijf dat met het eerste elftal deelneemt in de hoogste 
afdeling van de Nederlandse voetbalcompetitie. Zilver Boys N.V. speelt zijn 
thuiswedstrijden in Drachten, in een stadion dat eigendom is van een projectontwikkelaar. 
Zilver Boys N.V. is huurder van dit stadion. Het boekjaar van Zilver Boys N.V. loopt van 
1 juli tot en met 30 juni. 
Zilver Boys N.V. verkrijgt naast zijn inkomsten uit de kaartverkoop ook inkomsten uit:  

• shirtreclame; 
• merchandising (verkoop van petjes, sjaaltjes e.d.); 
• verkoop van televisierechten; 
• exploitatie van de portretrechten van spelers; 
• reclame op de website. 

 
De merchandisingactiviteiten van Zilver Boys N.V. bestaan uit het laten produceren en het 
zelf verkopen via de fanshop van artikelen voorzien van het woord- en beeldmerk van  
Zilver Boys N.V. 
 
In het seizoen 2001-2002 zijn de verwachtingen omtrent de sportieve resultaten niet 
uitgekomen. Mede hierdoor zijn ook de financiële resultaten tegengevallen. Er is zelfs 
sprake van een verlies. 

2p 18  Bereken aan de hand van de resultatenrekening uit informatiebron 5 de omvang van het 
verlies van Zilver Boys N.V. in het seizoen 2001-2002. 

1p 19  Hoe blijkt het verlies uit de twee balansen van Zilver Boys N.V. van informatiebron 5? 
 
Om het resultaat te verbeteren wil de directie van Zilver Boys N.V. voor het  
seizoen 2002-2003 de volgende acties ondernemen: 

• het afsluiten van een verbeterd contract met een nieuwe hoofdsponsor (het contract met de 
oude hoofdsponsor loopt af); 

• het verkopen van seizoenkaarten; 
• het uitbreiden van de merchandisingactiviteiten; 
• het aanpassen van het huurcontract met de projectontwikkelaar (zie informatiebron 8). 

 
De directie heeft zich als doel gesteld dat de financiële gevolgen van deze vier acties het 
resultaat zodanig dienen te beïnvloeden dat er geen sprake meer is van een verlies. 
 
Nieuwe hoofdsponsor 
Het is Zilver Boys N.V. voor het nieuwe seizoen 2002-2003 gelukt om de inkomsten uit 
shirtreclame aanzienlijk te verhogen. Door het contract met de nieuwe hoofdsponsor zijn de 
inkomsten uit shirtreclame verhoogd naar € 23.000.000,- per seizoen. 

1p 20  Bereken de toename per seizoen van de inkomsten uit shirtreclame die het nieuwe contract 
oplevert ten opzichte van het oude contract. 

Pagina: 662Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



300011  27 7 Lees verder 

Seizoenkaartenactie 
Voor de jaarlijkse 18 thuiswedstrijden van het eerste elftal van Zilver Boys N.V. bestaat de 
mogelijkheid om met ingang van het seizoen 2002-2003 seizoenkaarten te kopen. Een 
supporter heeft dan het recht om alle thuiswedstrijden van Zilver Boys N.V., op een vaste 
plaats in het stadion, te bezoeken. Zilver Boys N.V. gaat ervan uit dat een 
seizoenkaarthouder bij elke thuiswedstrijd aanwezig zal zijn. 
 
In informatiebron 6 staan de gegevens omtrent de gerealiseerde afzet en de gerealiseerde 
prijzen van de kaartjes van het seizoen 2001-2002 en de verwachtingen voor het seizoen 
2002-2003. 

2p 21  Bereken de extra verwachte opbrengst uit de totale kaartverkoop in het seizoen 2002-2003 
ten opzichte van de werkelijke opbrengst uit kaartverkoop in het seizoen 2001-2002. 
 
Merchandisingactiviteiten 
Het plan is om de merchandisingactiviteiten uit te breiden. Een belangrijk aandachtsgebied 
is het vergroten van het distributienetwerk. Met ingang van het nieuwe seizoen staan 
daartoe een tweetal medewerkers tot in de wijde omgeving van Drachten dagelijks op 
markten en braderieën. Zilver Boys N.V. gaat ook zijn assortiment uitbreiden. 
De kosten van de uitbreiding van de merchandisingactiviteiten zijn voor het seizoen  
2002-2003 begroot op € 50.000,-. 
In informatiebron 7 staat onder andere de prijsopbouw van de merchandisingproducten die 
Zilver Boys N.V. verkoopt. 

1p 22  Druk de brutowinst van de producten die Zilver Boys N.V. in het seizoen 2002-2003 
verkoopt uit in een geheel percentage van de totale omzet uit merchandising. 
 
In informatiebron 7 staan ook de omzetgegevens vermeld van de producten die 
Zilver Boys N.V. in het seizoen 2001-2002 heeft verkocht en de schatting voor het seizoen 
2002-2003.  

1p 23  Is de verwachte omzet van petjes in het seizoen 2002-2003 gestegen ten opzichte van de 
omzet van petjes in het seizoen 2001-2002? Motiveer het antwoord. 

2p 24  Bereken de verwachte toename van de nettowinst in het seizoen 2002-2003 door de 
uitbreiding van de merchandisingactiviteiten. 
 
Afsluiten nieuw huurcontract 

2p 25  Bereken het verschil tussen de verwachte huurkosten voor het seizoen 2002-2003 en de 
werkelijke huurkosten van het seizoen 2001-2002 (zie informatiebron 6 en 8). 
 
Zilver Boys N.V. heeft berekend dat bij een toeschouwersaantal van gemiddeld 20.000 per 
thuiswedstrijd de nieuwe huurprijs gelijk is aan de oude. Het nieuwe huurcontract kan dus 
tot een hogere huurprijs leiden. Toch heeft Zilver Boys N.V. bewust gekozen voor deze 
nieuwe voorwaarden. 

1p 26  Noem één economische reden waarom Zilver Boys N.V. de voorkeur geeft aan het nieuwe 
huurcontract. 
 
Conclusie 

3p 27  Controleer of de directie van Zilver Boys N.V. met de vier geplande acties haar doel zal 
bereiken. Licht het antwoord toe. 
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Opgave 6 
 
 
Donald en Liesbeth Beerman hebben zich ingeschreven voor een tweekamerappartement in 
het complex Bosplaats in het centrum van Heiloo. Deze appartementen worden op 
1 juli 2003 opgeleverd en worden verkocht voor € 135.000,- per appartement. 
Omdat Donald en Liesbeth zich afvragen of ze de aankoop van dit appartement wel kunnen 
financieren maken ze een afspraak met een bank in Heiloo.  
Het bedrag dat maximaal geleend kan worden voor de aankoop van dit appartement is 
afhankelijk van het (gezamenlijke) inkomen. Het bedrag dat maximaal geleend kan worden 
is met behulp van onderstaande tabel vast te stellen. Bij gebruik van de tabel wordt het 
brutojaarinkomen naar beneden afgerond tot een inkomen dat in de tabel is opgenomen. 
 

Gebaseerd op een annuïteitenlening van 30 jaar 
Brutojaarinkomen1) Lening 

 € 20.000  € 81.635 
 € 22.500  € 91.840 
 € 25.000  € 102.045 
 € 30.000  € 126.535 
 € 32.000  € 139.325 

1)Het bruto jaarinkomen is opgebouwd uit het bruto jaarsalaris  
  vermeerderd met 8% vakantiegeld (van het bruto jaarsalaris) 
 
Donald heeft een bruto maandsalaris van € 1.930,- exclusief vakantiegeld. Liesbeth heeft 
geen inkomen. 

2p 28  Bereken met behulp van de tabel het bedrag dat Donald en Liesbeth maximaal bij de bank 
kunnen lenen voor de financiering van het appartement. 
 
Donald en Liesbeth hebben op 1 juli 1997 een bedrag van € 30.000,- op een spaarrekening 
gezet. De rente op de spaarrekening is 4% per jaar op basis van samengestelde interest. De 
rentebijschrijving vindt plaats op 30 juni van elk jaar. Dit spaarbedrag (inclusief de 
bijgeschreven interest) willen ze samen met de af te sluiten lening gebruiken voor de 
aankoop van het appartement. 

3p 29  Kunnen Donald en Liesbeth de aankoop van het appartement financieren? Motiveer het 
antwoord met een berekening. 
 
Donald en Liesbeth besluiten op 1 juli 2003 een 5% hypothecaire annuïteitenlening van  
€ 100.000,- af te sluiten met een looptijd van 30 jaar. Het aflossingsschema in euro’s, voor 
de eerste drie jaar, staat hieronder.  
 

 Aflossing Interest Annuïteit 
1e jaar 
2e jaar 
3e jaar 
…….. 

1.505 
1.580 
1.659 

5.000 
4.925 
4.846 

6.505 
6.505 
6.505 

 
3p 30  Bereken zowel het aflossingsbedrag als het interestbedrag dat Donald en Liesbeth in het 

vierde jaar dienen te betalen in verband met bovenstaande lening. 
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Opgave 7 
 
 
De Nederlandse accountantsgroep Brugmans N.V. heeft op 31 december 2002 haar activa 
als volgt gefinancierd: 
 

• Eigen vermogen € 22.000.000,- 
• Lang vreemd vermogen € 20.000.000,- 
• Kort vreemd vermogen € 9.000.000,- 

 
Het lang vreemd vermogen bestaat uit een onderhandse lening bij de ING-Bank, waarover 
jaarlijks 5% interest betaald moet worden. In 2002 is op deze lening niet afgelost. De 
kosten van het kort vreemd vermogen bedragen in 2002 € 800.000,-. 
De nettowinst in 2002 bedraagt € 4.500.000,-. 

2p 31  Bereken de rentabiliteit van het totaal geïnvesteerd vermogen van 2002 in tenminste één 
decimaal (zie formuleblad). 
 
In verband met een voorgenomen overname per 1 januari 2003 van accountantskantoor 
Vlaamaccount in België, wil Brugmans N.V. de onderhandse lening uitbreiden.  
De bank wil de onderhandse lening tegen hetzelfde interestpercentage uitbreiden, mits de 
solvabiliteit (zie formuleblad) op het moment van het verstrekken van de lening niet minder 
dan 40% bedraagt. 

1p 32  Noem een mogelijke economische reden waarom Brugmans N.V. Vlaamaccount wil 
overnemen. 

3p 33  Bereken het bedrag waarmee de onderhandse lening op 1 januari 2003 maximaal uitgebreid 
kan worden. 
 

Einde 
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Formuleblad 
 
Te gebruiken formules voor de beantwoording van vraag 9, 31 en 33. 
 
 

 9  afschrijvingskosten = investeringsbedrag
gebruiksduur

 

 31  RTV = nettowinst + interest vreemd vermogen 
geïnvesteerd totaal vermogen 31 december

 × 100%  

 33  Solvabiliteit = eigen vermogen
totaal vermogen

 × 100% 
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Delen uit de aanbiedingsbrief van houten speeltoestellen van  
Acacia-Robinia Nederland B.V. 
 
ACACIA-ROBINIA: VERANTWOORDE VERVANGING VAN TROPISCH HARDHOUT 
 
[Kinderen met zorg voor de natuur, “natuurlijk” laten spelen.] 
 
L.S., 
Gaarne maken wij U hierbij attent op de mogelijkheden van de door  
Acacia-Robinia Nederland B.V. gemaakte speeltoestellen van Robinia Europees hardhout. 
Reagerend op de groeiende behoefte aan speeltoestellen, die van gifvrije materialen 
gemaakt zijn en natuurlijk voldoen aan de eisen zoals die door de overheid vastgesteld zijn 
in het “Besluit Veiligheid Attractie- en Speeltoestellen”, leveren wij van een enkel 
speeltoestel tot complete speeltuinen in Robinia Europees hardhout. 
 
De van Robinia Europees hardhout gemaakte speeltoestellen van  
Acacia-Robinia Nederland B.V. bieden de volgende voordelen: 
 · duurzaam hardhout; 
 · gif- en splintervrij; 
 · vrolijk gekleurd met milieuvriendelijke verf; 
 · door de hardheid vrijwel vandalismevrij; 
 · na aanschaf geen of zeer lage onderhoudskosten; 
 · in alle opzichten milieuvriendelijk; 
 · verantwoord alternatief volgens de richtlijnen van het Convenant Tropisch Hout; 
 · naar keuze: zelf monteren of gemonteerd opgeleverd. 

informatie- 

bron 1 
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Leverings- en betalingscondities betreffende houten speeltoestellen van  
ACACIA-ROBINIA NEDERLAND B.V. 
 
Prijzen 
De in de catalogus vermelde prijzen zijn exclusief montage- en transportkosten. 
 
Vrachtkosten 
De vrachtkosten worden berekend door middel van een toeslag over de in de catalogus 
genoemde prijs. 
 Ordergrootte Toeslag 
 Orders van € 0,- tot € 2.500,- 15   % 
 Orders van € 2.500,- tot  € 5.000,-  12,5% 
 Orders van € 5.000,- tot € 10.000,-  10   % 
 Orders van € 10.000,- of meer  5   % 
 
Montagekosten 
De speeltoestellen worden in de fabriek compleet opgebouwd en door latten stevig 
gefixeerd voor transport en montage. Robinia is één van de zwaarste Europese houtsoorten. 
Elk toestel weegt al snel heel wat en is alleen met hulpmiddelen te plaatsen. De 
opdrachtgever die kiest voor zelfmontage dient hiermee terdege rekening te houden bij de 
ontvangst en opbouw van de speeltoestellen. Voor opbouw en montage worden 
handleidingen ter beschikking gesteld.  
 
Levertijden 
Elk speeltoestel is met de hand vervaardigd. Ook wordt veel naar wens van de afnemer 
vervaardigd. Er is geen voorraad aanwezig. Levertijden zijn normaal 8-10 weken, met een 
uitloop naar 12 weken in drukke periodes. 
 
Onderhoud 
Degene die onze toestellen aanschaft, moet er rekening mee houden dat speeltoestellen niet 
onderhoudsvrij zijn. Exploitanten c.q. beheerders van speeltuinen moeten naar de geldende 
regels conform “Besluit Veiligheid Speel- en Attractietoestellen” regelmatig controles en 
onderhoudsbeurten uitvoeren. Men is verplicht regelmatig onderhoud te plegen, dit te 
beschrijven en aan te tekenen. De onderhoudstermijnen zijn afhankelijk van het gebruik van 
de speeltoestellen. In ieder geval moet de controle, onderhoud en montage door vakkundig 
personeel plaatsvinden. Naast de verplichte onderhoudseisen raden we aan om 1 keer per 
jaar het speeltoestel met water, zeep en borstel grondig te reinigen en indien nodig met een 
biologische beits/verf te verven. 
 
Garantie 
U krijgt 10 jaar garantie tegen rot van de Acacia-Robinia Nederland B.V. speeltoestellen 
vervaardigd uit Robinia-Acacia Europees hardhout. 
 

informatie-

bron 2 
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Prijslijst ACACIA-ROBINIA NEDERLAND B.V. 
 
Prijzen van houten speeltoestellen met de bijbehorende montagetijden 
 
Art. nr  Omschrijving      prijs  montagetijd1) 
1 WIP en VEERWIPPEN 
1a Veerwip Sprinkhaan € 502,- 0,5 
1b Veerwip Lieveheersbeestje € 479,- 0,5 
1c Veerwip Bij € 502,- 0,5 
 
2 KLIMMEN en TURNEN 
2a Klauterpaal, hoogte 2.00 mtr. € 197,- 0,5 
2b Klautercombinatie 6-hoekig € 1.814,- 5,0 
2c Klautercombinatie 8-hoekig € 2.144,- 5,0 
2d Klauter-hangcombinatie, hoogte 2.00 mtr. € 794,- 2,0 
2e Klauter-hangcombinatie, hoogte 3.00 mtr. € 881,- 2,0 
2f Klauter-netcombinatie , hoogte 3.00 mtr. € 1.321,- 2,0 
 
3 SPEELHUIZEN 
3a Speel piramidehut € 1.123,- 1,5 
3b Paviljoen € 2.883,- 3,0 
3c Vissershut € 3.034,- 2,5 
3d Hut Taka-Tuku op palen € 3.744,- 3,5 
3e Boerenschuur € 2.513,- 2,5 
3f Boerderij € 3.434,- 2,5 
 
1) bij de bepaling van de montagetijd is ervan uitgegaan dat twee monteurs samen een 

speeltoestel plaatsen. De tijd is uitgedrukt in uren per monteur. 
 
 
Prijsopgave van Lintman B.V. voor de plaatsing van drie houten speeltoestellen 
 

• voorbereidingskosten € 280,- 
• kraanhuur één dag  € 300,- 
• beton 1,5 m3 à € 80,- per m3 
• overige materialen € 62,- 
• prijs per montage-uur € 30,- 
• aantal montage-uren conform prijslijst ACACIA-ROBINIA NEDERLAND B.V. 

informatie-

bron 3 
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Balansen Zilver Boys N.V. 

 
(bedragen × € 1.000,-) 

 
 30-06-02 30-06-01  30-06-02 30-06-01 
Vaste Activa 
In spelers geïnvesteerd 
Trainingsaccommodatie  
Machines en inventaris 
 
Vlottende Activa 
Debiteuren 
Overlopende activa 
Effecten 
 
Liquide Middelen 

 
50.000 
12.000 

500 
 
 

65.000 
1.000 

15.000 
 

    5.000 

 
57.500 
11.500 

400 
 
 

49.500 
1.100 

39.500 
 

  20.000 

Eigen Vermogen 
Aandelenkapitaal 
Agio 
Overige reserves 
 
Voorzieningen 
 
Vlottende Passiva 
Lening o/g 
Crediteuren 
Overlopende passiva 

 
9.000 

100.000 
6.000 

 
7.500 

 
 

10.000 
7.500 

    8.500 

 
9.000 

100.000 
18.000 

 
7.000 

 
 

10.000 
26.000 

    9.500 
 148.500 179.500  148.500 179.500 

 
 
Resultatenrekening Zilver Boys N.V. boekjaar 2001-2002 
(× € 1.000,-) 
 
Opbrengsten  23.000 
Lonen, salarissen en sociale lasten 25.000  
Afschrijvingen op Vaste Activa 13.000  
Overige kosten   4.500  
Totale kosten  42.500 
   
Positief resultaat verkoop spelers  7.000 
Rentebaten minus rentelasten        500 
Verlies   ……… 
 
 
Specificatie opbrengsten seizoen 2001-2002  
(× € 1.000,-) 
 
Shirtreclame 8.000 
Televisierechten 2.000 
Kaartverkoop  12.150 
Merchandising 150 
Diversen      700 
Totaal 23.000 
 
 
 

Seizoen Gemiddeld aantal 
betalende bezoekers 
per wedstrijd 

Waarvan 
seizoenkaarthouder 

Prijs per 
kaartje 

Prijs per 
seizoen-
kaart 

2001-2002 30.000 n.v.t. € 22,50 n.v.t. 
2002-2003 35.000 17.000 € 22,50 € 315,- 

 

informatie- 

bron 5 
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Gegevens over de merchandisingactiviteiten van Zilver Boys N.V. voor de 

seizoenen 2001-2002 en 2002-2003 
 

Opbouw verkoopprijzen seizoen 2001-2002
en seizoen 2002-2003

Inkoopwaarde

Brutowinst

 
 

Omzet  seizoen 2001-2002
(totaal € 150.000,-)

Petjes
17%

Sjaaltjes
13%

Diversen
70%

 
 

Verwachte omzet seizoen 2002-2003
(totaal € 346.000,-)

Diversen
85%

Sjaaltjes
7%

Petjes
8%

 

informatie-
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Huurovereenkomst stadion “De Kuil” 

 
Zilver Boys N.V., hierna te noemen huurder, 

en 
Projectontwikkelaar Keegsma B.V., hierna te noemen verhuurder 

 
komen het volgende overeen: 

 
a Het gehuurde mag uitsluitend worden gebruikt als stadion voor sportwedstrijden.  
b Deze overeenkomst is aangegaan voor de duur van 5 jaar, ingaande op 01-07-1997. 
c Na het verstrijken van de in b genoemde periode wordt deze overeenkomst stilzwijgend 

voortgezet voor nog een aansluitende periode van 5 jaar. 
d Beëindiging van deze overeenkomst vindt plaats door opzegging tegen het einde van 

een huurperiode met inachtneming van een termijn van tenminste één jaar. 
e Opzegging dient te geschieden per aangetekend schrijven. 
f De huurprijs bedraagt bij het afsluiten van het contract € 180.000,- per wedstrijd.  
 
Wijzigingen in het huurcontract per 1 juli 2002 
Het huurcontract dat per 1 juli 1997 is afgesloten zal ten aanzien van de punten b en f als 
volgt gewijzigd worden: 
b Deze overeenkomst is aangegaan voor de duur van 5 jaar, ingaande op 01-07-2002. 
f De huurprijs bestaat uit een vast bedrag van € 100.000,- per wedstrijd plus een bedrag 

van € 2,50 per betalende toeschouwer per wedstrijd. 
 

informatie- 

bron 8 

Einde 
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Examen  HAVO 
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Voor dit examen zijn maximaal 66 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 33 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
Bij dit examen hoort een boekje met informatie 
inclusief een formuleblad.  

Als bij een vraag een verklaring, uitleg of 
berekening gevraagd wordt, worden aan het 
antwoord geen punten toegekend als deze 
verklaring, uitleg of berekening ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, 
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden 
gevraagd en je geeft meer dan twee redenen, 
dan worden alleen de eerste twee in de 
beoordeling meegeteld. 
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Opgave 1 
 
 
De Doesburgse SC is een professionele volleybalvereniging die in 1998 een gediplomeerde 
hoofdtrainer in vaste dienst heeft genomen. Deze trainer heeft in het seizoen 1999-2000 de 
bijscholingscursus ‘krachttraining’ gevolgd waarvan de kosten door de Doesburgse SC 
volledig vergoed zijn.  
 
In het seizoen 2002-2003 dient de hoofdtrainer een verzoek in bij het bestuur om de kosten 
die verbonden zijn aan de cursus ‘Docent Lichamelijke Opvoeding’ die hij gaat volgen, te 
vergoeden.  
Het bestuur van de Doesburgse SC wijst het verzoek af op grond van het hiernavolgende 
CAO-artikel: 
“De werknemer heeft recht op een redelijke onkostenvergoeding en heeft recht op betaald 
scholingsverlof voor ten hoogste 8 dagen per jaar, te gebruiken voor functie- en/of 
branchegerichte scholing.” 

1p 1  Leg op basis van bovenstaand CAO-artikel uit waarom het bestuur van de Doesburgse SC 
zich ten aanzien van de onkostenvergoeding voor de cursus ‘krachttraining’ anders kan 
opstellen dan ten aanzien van de onkostenvergoeding voor de cursus ‘Docent Lichamelijke 
Opvoeding’. 

1p 2  Mag het bestuur van de Doesburgse SC van de CAO-regeling afwijken? Motiveer het 
antwoord. 
 
 
Opgave 2 
 
 
Bij deze opgave horen vijf informatiebronnen. Informatiebron 1 bevat een overzicht van een 
aantal aandelenkoersen van 1 april 2001. Informatiebron 2 gaat over Free Record Shop en 
de marktontwikkelingen. Informatiebron 3 bevat een krantenartikel van 11 december 2001 
over Free Record Shop. In informatiebron 4 staan kerncijfers van Free Record Shop over 
het boekjaar 1999/2000 en in informatiebron 5 staan jaarcijfers van Free Record Shop over 
het boekjaar 2000/2001. 
 
Gerard Beerepoot is al vanaf 1996 werkzaam bij een filiaal van Free Record Shop in Hoorn. 
Free Record Shop is een detailhandelsonderneming die zich bezighoudt met de distributie 
van (home-)entertainmentproducten zoals cd’s, dvd’s, computerspelletjes, video’s, etc.  
Op 1 april 2001 kocht Gerard Beerepoot via de internet effectensite van de Postbank 
3.400 aandelen Free Record Shop tegen de slotkoers van die dag. 

2p 3  Bereken met behulp van informatiebron 1 het bedrag inclusief transactiekosten, dat Gerard 
Beerepoot aan de Postbank moest betalen voor de op 1 april 2001 aangekochte aandelen 
Free Record Shop. 
 
Vrienden van Gerard hadden hem afgeraden om deze aandelen te kopen. Zij verwachtten 
dat de omzet van Free Record Shop steeds meer zou dalen als gevolg van het illegaal 
kopiëren van cd’s en het downloaden van muziek en films via internet. 
Het jaarverslag van Free Record Shop over 1999/2000, waarin de directie haar 
marketingbeleid uiteenzette en tevens een jaarlijkse omzet- en een nettowinstgroei van 
gemiddeld meer dan 10% beloofde, had Gerard echter overtuigd van de kracht van ‘zijn’ 
onderneming. 
In informatiebron 2 staan marktontwikkelingen genoemd die van invloed zijn op het 
resultaat (succes) van de onderneming. 

1p 4  Welke van de genoemde marktontwikkelingen heeft gevolgen voor de bedrijfskosten van 
Free Record Shop? Motiveer het antwoord. 

2p 5  Door welke twee oorzaken die in informatiebron 2 genoemd worden, zal de brutowinst per 
product dalen? Motiveer het antwoord. 
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Sinds de aankoop op 1 april 2001 is de aandelenkoers van Free Record Shop flink gedaald. 
Uit de krant van 11 december 2001 (zie informatiebron 3) blijkt dat de 
oprichter/bestuursvoorzitter en grootaandeelhouder van Free Record Shop  
- Hans Breukhoven - een bod van € 15,25 per aandeel op alle uitstaande aandelen uitbrengt.  

1p 6  Geef een reden die de bestuursvoorzitter Hans Breukhoven in informatiebron 3 noemt om 
Free Record Shop van de beurs te halen. 

2p 7  Bereken met behulp van informatiebron 3 de slotkoers van Free Record Shop op 
10 december 2001. 
 
Gerard moet beslissen of hij op het aanbod van Hans Breukhoven moet ingaan of niet. 
Gerard zal van het aanbod gebruik maken als aan tenminste drie van de onderstaande vier 
voorwaarden voldaan wordt. 
De door Gerard opgestelde vier voorwaarden zijn: 

• Het bedrag dat Gerard bij acceptatie van het aanbod ontvangt moet hoger zijn dan het 
bedrag dat hij voor de aandelen op 1 april 2001 betaald heeft. 

• De omzetdoelstelling van de directie voor 2000/2001, een omzetgroei van 10%, wordt niet 
gehaald. 

• De brutowinstmarge over het boekjaar 2000/2001 is gedaald ten opzichte van 1999/2000. 
• De nettowinst per aandeel in het boekjaar 2000/2001 is lager dan in 1999/2000. 

2p 8  Bereken het bedrag dat Gerard zal ontvangen als hij op het bod van Hans Breukhoven 
ingaat. Houd daarbij rekening met de transactiekosten uit informatiebron 1.  

2p 9  Bereken met behulp van informatiebron 4 en 5 de procentuele groei van de omzet van 
Free Record Shop in het boekjaar 2000/2001 ten opzichte van het boekjaar 1999/2000. 

2p 10  Bereken met behulp van informatiebron 5 de brutowinstmarge van Free Record Shop over 
het boekjaar 2000/2001 (zie formuleblad). 

2p 11  Bereken met behulp van informatiebron 5 de nettowinst per aandeel van Free Record Shop 
over het boekjaar 2000/2001 (zie formuleblad). 

4p 12  Geef aan de hand van de door Gerard opgestelde vier voorwaarden gemotiveerd aan of 
Gerard Beerepoot van het aanbod gebruik zal maken en de aandelen Free Record Shop zal 
verkopen voor € 15,25 per stuk. 
 
 
Opgave 3 
 
 
In deze opgave blijft de BTW buiten beschouwing. 
 
F. Hagel is eigenaar van een café-restaurant. Op 1 mei 2002 heeft hij in het café een 
internetzuil laten plaatsen. Zijn klanten kunnen tegen betaling van een tarief dat net 
kostendekkend is, gebruikmaken van deze internetzuil.  
De aankoopprijs van de internetzuil is € 1.900,- en de bijkomende aansluitingskosten zijn 
€ 380,-. Hagel verwacht dat de internetzuil na drie gebruiksjaren vervangen moet worden. 
De restwaarde van de internetzuil na drie jaar is € 120,-. Hagel schrijft op de internetzuil af 
met maandelijks gelijke bedragen. 

2p 13  Noem twee mogelijke bedrijfseconomische redenen waarom F. Hagel een internetzuil 
plaatst als voor het gebruik van de internetzuil een tarief berekend wordt dat net 
kostendekkend is. 

2p 14  Bereken het bedrag van de maandelijkse afschrijving op de internetzuil (zie formuleblad). 
 
Omdat de internetzuil bedrijfseconomisch minder succesvol is dan verwacht, besluit 
F. Hagel de internetzuil te verkopen. Op 1 juni 2003 verkoopt F. Hagel de internetzuil voor 
€ 300,- aan één van zijn werknemers. 

2p 15  Bereken het verlies van F. Hagel op de internetzuil bij de verkoop op 1 juni 2003. 
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Opgave 4 
 
 
In deze opgave blijft de BTW buiten beschouwing. 
 
Ladang B.V. is een handelsonderneming die het alleenverkooprecht voor Nederland heeft 
van hardhouten meubelen die door een Belgische meubelfabriek geproduceerd zijn. 
Ladang B.V. heeft zich in 2002 beperkt tot de verkoop van deze meubelen. Ladang B.V. 
verkoopt de meubelen via eigen showrooms en via een keten van woonwarenhuizen.  
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ladang B.V. heeft voor de opstelling van de winst- en verliesrekening over 2002 de 
volgende gegevens verzameld: 

• inkoopwaarde verkopen via eigen showrooms € 595.000,- 
• inkoopwaarde verkopen via woonwarenhuizen € 1.105.000,- 
• de brutowinstopslag in procenten van de inkoopwaarde: 

 via eigen showrooms 40% 
 via woonwarenhuizen 15% 

• totale bedrijfskosten € 335.600,- 
2p 16  Behoren alle werkzaamheden van Ladang B.V. tot die van de groothandel? Motiveer het 

antwoord. 
2p 17  Bereken de totale brutowinst van Ladang B.V. over 2002. 
1p 18  Bereken de totale nettowinst van Ladang B.V. over 2002. 

 
Ladang B.V. en de keten van woonwarenhuizen hebben afgesproken dat men gelijke 
consumentenprijzen voor de ‘Ladangmeubels’ zal hanteren. 

2p 19  Bereken de brutowinstmarge in een percentage van de verkoopprijs die de keten van 
woonwarenhuizen op de ‘Ladangmeubels’ maakt. Antwoord afronden op één decimaal. 

Ladang B.V. 

Consumenten 

Woonwarenhuizen 
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Opgave 5 
 
 
Bij deze opgave horen vijf informatiebronnen, de informatiebronnen 6 tot en met 10. 
Informatiebron 6 bevat het resultaat van een onderzoek naar de relatie tussen de hoogte 
van de schoolbijdrage van TIO en het verwachte aantal studenten bij TIO. 
In informatiebron 7 is een deel van de door TIO uit te brengen folder opgenomen. 
Informatiebron 8 bevat de loontabellen onderwijs. Informatiebron 9 bevat delen van de 
door TIO aangevraagde offertes betreffende het aan te kopen studiemateriaal. In 
informatiebron 10 staan gegevens over de opzet van het profielwerkstuk binnen TIO. 
 
In deze opgave blijft de BTW buiten beschouwing. 
 
Uit een onderzoek is gebleken dat in de gemeente Smallingerland belangstelling is voor een 
onderwijsinstelling voor havo, waarbij de laatste twee schooljaren in één jaar gedaan 
kunnen worden. De heer Pranger is van plan om een dergelijke onderwijsinstelling, met als 
naam TIO (Two-In-One), op te zetten. Het moet een particuliere onderwijsinstelling 
worden, die geen subsidie van de overheid krijgt. Dit houdt onder andere in dat de 
schoolbijdrage die studenten moeten betalen aanzienlijk hoger is dan de schoolbijdrage 
voor het reguliere voortgezet onderwijs. 
 
Daar de studie in één jaar volbracht moet worden zal de student, in verhouding tot de 
student in het reguliere voortgezet onderwijs, veel meer werkzaamheden thuis moeten doen. 
Daarvoor wordt speciaal studiemateriaal ontwikkeld dat in plaats van schoolboeken 
gebruikt gaat worden. De studenten kunnen voor hun vragen/opmerkingen onder andere via 
internet contact opnemen met speciaal opgeleide docenten. In het schoolgebouw van TIO 
zullen behalve practicumlessen geen ‘klassikale’ lessen verzorgd worden. Wel zijn er op 
vaste tijden docenten aanwezig om studenten te ondersteunen. 
 
Om een idee te krijgen van de jaarlijkse schoolbijdrage die TIO zou kunnen vragen, laat 
TIO onderzoeken hoe groot de aantallen te verwachten studenten zijn bij verschillende 
hoogtes van de schoolbijdrage. Het resultaat is te vinden in informatiebron 6.  

2p 20  Bereken met behulp van informatiebron 6 de hoogte van de jaarlijkse schoolbijdrage die 
TIO zal kiezen als hij streeft naar een maximale omzet per schooljaar (met tussenliggende 
waarden uit het onderzoek hoeft geen rekening te worden gehouden). 
 
De uitslag van dit onderzoek is voor de heer Pranger aanleiding om zijn plannen in 2002 
verder te gaan uitwerken. Hij is van mening dat de gewenste nettowinst van TIO in het 
eerste schooljaar minstens € 35.000,- dient te zijn. 
 
In informatiebron 7 staat een deel van de folder die TIO gaat verspreiden. 

2p 21  Tot welk marketinginstrument moet men datgene wat in informatiebron 7 beschreven is, 
rekenen? Motiveer het antwoord. 

2p 22  Past TIO op de onderwijsmarkt een gedifferentieerde of geconcentreerde marketingstrategie 
toe? Motiveer het antwoord.  
 
Op advies van de onderzoeker zal TIO de schoolbijdrage voor het eerste jaar vaststellen op 
€ 9.900,-. Voor het schooljaar 2002-2003 zullen naar verwachting 105 studenten zich 
inschrijven, waarvan 45 studenten voor het profiel EM en het restant voor het profiel NT. 
 
Voor de ondersteuning van de studenten stelt TIO voor elk vak dat wordt aangeboden, een 
docent aan voor drie lesuren per week. Daarnaast worden overeenkomstig informatiebron 7, 
enkele docenten aangesteld voor het begeleiden van de practicumlessen voor de vakken 
Natuurkunde, Scheikunde en Biologie uit het profiel NT. 

2p 23  Bereken het totaal aantal benodigde lesuren per week waarvoor TIO docenten moet 
aanstellen. 
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In informatiebron 8 staan de tabellen volgens welke docenten in het onderwijs betaald 
worden. 

3p 24  Bereken de totale loonkosten van de docenten voor het schooljaar 2002-2003 voor TIO. De 
uitkomst afronden op gehele euro’s. 
 
Het studiemateriaal en het toetsmateriaal kan TIO inkopen bij ondernemingen die 
gespecialiseerd zijn in e-learning. TIO heeft per brief bij ALE&MEE en bij SJE & Partners 
een offerte aangevraagd. In informatiebron 9 staan een samenvatting van de brief die TIO 
verzonden heeft aan beide ondernemingen en samenvattingen van de twee offertes die TIO 
naar aanleiding van de brief ontvangen heeft.  
Als TIO zelf zijn eigen toetsmateriaal zou ontwikkelen en zelf voor de correctie zou 
zorgdragen, denkt TIO daarvoor een bedrag kwijt te zijn van € 48.000,- per jaar. 

2p 25  Laat met een berekening zien dat TIO moet kiezen voor onderneming ALE&MEE als de 
keuze uitsluitend gebaseerd wordt op financiële gronden. 
 
In informatiebron 10 staan gegevens over de opzet van het profielwerkstuk binnen TIO. 

2p 26  Leg uit waarom de samenwerking tussen TIO en de lerarenopleiding enerzijds en 
BICHEMIE anderzijds voor alle drie de partijen gezien kan worden als Public Relations. 
 
TIO gaat ervan uit dat alle leerlingen het profielwerkstuk in één keer goed afsluiten. 

4p 27  Bereken de kosten en de opbrengsten van TIO van de profielwerkstukken in het schooljaar 
2002-2003, door de samenwerking met de lerarenopleiding en BICHEMIE. 
 
Alle overige kosten (directie, administratie etc.) voor TIO zijn voor het schooljaar  
2002-2003 berekend op € 654.300,-. 

3p 28  Toon door middel van een berekening aan dat de verwachte nettowinst in het  
schooljaar 2002-2003 meer is dan de door TIO minimaal gewenste nettowinst van 
€ 35.000,-. 
 
 
Opgave 6 
 
 
Ger van Hoorn wil over een aantal jaren de dierenwinkel van zijn vader overnemen. Om die 
reden stort hij op 1 februari 2002 een bedrag van € 43.800,- op een spaarrekening. Op deze 
spaarrekening vergoedt de bank een rente van 0,6% per maand, op basis van samengestelde 
interest. 

2p 29  Bereken het bedrag dat op 31 december 2002 op deze spaarrekening staat na de 
bijschrijving van de interest op die datum. 
 
De overnameprijs die Ger van Hoorn op 1 januari 2005 voor de dierenwinkel moet betalen, 
zal inclusief de goodwill € 115.000,- bedragen. 

1p 30  Noem een reden waarom bij overname van een onderneming meestal een bedrag aan 
goodwill betaald moet worden. 

3p 31  Bereken het bedrag dat Ger van Hoorn op 1 januari 2003 op zijn spaarrekening moet 
bijstorten om op 1 januari 2005 op deze spaarrekening een spaarsaldo te hebben van 
€ 115.000,-. 
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Opgave 7 
 
 
In de Drachtster Courant stond een advertentie van de TROEFMARKT. 
Opvallend in deze advertentie is de aanbieding “3 HALEN = 2 BETALEN”. 
 

 
Een pakje Blue Band van 250 gram wordt normaal verkocht voor € 0,62. 
 

1p 32  Bereken ten opzichte van de normale verkoopprijs, hoeveel procent korting de consument 
krijgt die gebruik maakt van deze aanbieding. 

2p 33  Is hier sprake van actie- of themareclame? Motiveer het antwoord. 
 

Einde 
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Formuleblad 
 
 
Te gebruiken formules voor de beantwoording van de vragen 10, 11 en 14. 
 

 10  brutowinstmarge = brutowinst
omzet

 × 100% 

 

 11  nettowinst per aandeel = nettowinst
aantal geplaatste aandelen

 

 

 14  afschrijving = aanschafwaarde  restwaarde
gebruiksduur

−  
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Overzicht van een aantal aandelenkoersen op 1 april 2001 

(Eriks Groep t/m Gamma Holding) 
 

Fonds Slot Tijd +/- % Open Bied/Laat Vorig Slot Aantal 
× 1.000 

Eriks Groep 28,60 15:56 0,10 0,35 28,60 28,60/28,60 28,50  31 
Euronext NV 21,38 15:28 0,58 2,79 21,00 20,78/21,38 20,80  5.750 
Evc Internat 0,53 14:18 0,00 0,00 0,58 0,53/0,58 0,53  13.150 

Exact Holding 29,00 15:46 1,65 6,03 27,95 27,95/29,20 27,35  6.056 
Exendis NV 5,01 16:30 0,08 1,62 5,01 5,01/5,01 4,93  34 

Fornix Biosc 8,60 16:45 0,10 1,18 8,80 8,60/8,90 8,50  1.689 
Fox Kids Eur 13,10 12:59 0,10 0,77 12,95 12,95/13,11 13,00  3.658 

Frans Maas 20,78 13:32 -0,12 -0,57 20,78 20,78/20,78 20,90  100 
Free Record Shop 14,35 16:32 0,15 1,06 14,20 14,05/14,65 14,15  3.129 

Fugro cert 52,65 16:17 0,65 1,25 52,05 51,40/53,00 52,00  26.454 
Gamma Holding 34,00 15:14 0,00 0,00 33,70 33,70/34,00 34,00  3.100 

 
 
 
Tarieven bij aankoop en verkoop van aandelen 
 
Bij orders opgegeven via internet geldt een tarief van € 6,00 + 0,40% over het aankoopbedrag of 
verkoopbedrag. 
 

 
 
 naar: www.dft.nl 
 

informatie- 

bron 1 
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Free Record Shop en de marktontwikkelingen 
 
Doel Free Record Shop 
Free Record Shop richt zich op de distributie van entertainmentproducten. De onderneming 
richt zich vooral op de jongere leeftijdscategorieën en op iedereen die zich jong voelt. In de 
markten waar Free Record Shop actief is − in Nederland en buitenland − streeft zij naar een 
dominante positie en waar mogelijk een marktleiderschap. In financiële termen is de 
doelstelling tweeledig: een gestage jaarlijkse groei realiseren van omzet en nettowinst met 
gemiddeld meer dan 10% per jaar en de waarde van de aandelen verhogen. 
 
Marktontwikkelingen 
Het succes van Free Record Shop wordt beïnvloed door een aantal factoren: 

• De audiomarkt stabiliseert. Voor Free Record Shop betekent deze ontwikkeling een 
versterking van het proces om nog minder afhankelijk te zijn van de audiomarkt. 

• De macht van leveranciers neemt toe. Een gevolg is dat de kostenstijging bij de 
leveranciers steeds vaker wordt doorberekend aan de winkels. De winkels kunnen deze 
kosten op hun beurt minder makkelijk doorberekenen. 

• Er zal een sanering plaatsvinden onder de vele “papa & mama winkels” (= kleine 
familiebedrijven) die de hoge investeringen niet meer kunnen opbrengen of door de krappe 
arbeidsmarkt niet kunnen voorzien in opvolging. 

• Er verschijnen diverse nieuwe aanbieders op de markt; branchevreemde formules die de 
cd’s als stuntproduct erbij verkopen. Daarnaast zoeken de leveranciers alternatieve 
afzetkanalen naast de traditionele winkel, zowel in termen van “bricks” (supermarkten, 
elektronicawinkels, drogisterijen) als van “clicks” (internet). 

• Zonder uitzondering gebruiken de nieuwe aanbieders de prijs van cd’s als actiemiddel om 
klanten naar hun winkel te lokken. De marges op andere producten moeten het gebrek aan 
marge op de cd-verkoop compenseren. Het effect is dat de consument een uiterst 
verwarrend beeld krijgt van de prijsopbouw van cd’s, een ontwikkeling die 
Free Record Shop als de meest bedreigende ervaart. 

• Nederland vergrijst, de consument dus ook. Hij kan zijn geld besteden aan een uitgebreide 
variatie van entertainmentproducten. Verder beschouwt de consument het kopiëren van cd’s 
niet als een onrechtmatige daad. 

• Door de gespannen arbeidsmarkt moeten extra financiële inspanningen worden geleverd om 
kwalitatief goed personeel aan te nemen en te behouden. 
 
Beleid Free Record Shop 
De doelgroep wordt vergroot. Free Record Shop moet een gevarieerder publiek aanspreken 
in de leeftijdsgroep 16-19 jaar. Dit doen wij door de productmix te verbreden (extra 
aandacht te besteden aan artikelen binnen de entertainmentsoftware). Naast de cd krijgen 
andere producten een relatief belangrijker aandeel. Free Record Shop onderkent dat, waar 
10 jaar geleden (home)entertainment vooral muziek was, dit nu muziek, games, film en 
telefonie is en dat deze blijft evolueren met sms, wap en multimedia oneliner, enz. De 
winkelformules moeten sfeer bieden, een goede begeleiding en een breed assortiment. 
Free Record Shop handhaaft haar eigen prijsbeleid. Ons uitgangspunt blijft een gezond 
rendement realiseren. De praktijk wijst uit dat de prijs een onderdeel is van de 
koopbeslissing van de klant. 
De distributie wordt een mengeling van traditionele winkels (bricks) en  
e-commerce (clicks). Een nieuwe distributiestrategie – BRAND − wordt momenteel getest 
in de pilot (testwinkel) in Almere. De klant kan hier zijn eigen cd samenstellen en branden. 
De locatieproblematiek heeft tot gevolg dat Free Record Shop nu uitbreiding zoekt in de 
kleinere steden (vanaf 25.000 inwoners). 
 
 bron: jaarverslag Free Record Shop (1999/2000) 

informatie- 

bron 2 
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Free Record Shop verdwijnt van de beurs 
 
11 december 2001 AMSTERDAM - Hans Breukhoven heeft een bod uitgebracht op 
alle aandelen Free Record Shop. Breukhoven, die al 51% van de aandelen bezit, 
wil de beursnotering van de platenwinkels beëindigen. 
 
De grootaandeelhouder biedt € 15,25 per aandeel in contanten. Het bod ligt 61% hoger 
dan de slotkoers van 10 december 2001. Grootaandeelhouder Orange Fund, die meer 
dan 10% van de aandelen Free Record Shop in bezit heeft, heeft inmiddels laten weten 
dat zij positief tegenover het voorgenomen bod staat en dat zij haar medewerking zal 
verlenen. Volgens Breukhoven zijn er 'geen redenen die een notering aan Euronext 
Amsterdam thans nog rechtvaardigen', aldus in een gezamenlijk persbericht van  
Free Record Shop en Breukhoven afgelopen dinsdag. Breukhoven wijst onder meer op 
de volgens hem te lage beurswaarde van het fonds. Daardoor is enerzijds de uitgifte 
van nieuwe aandelen geen aantrekkelijke optie, terwijl anderzijds de personeelsopties 
weinig bindende werking hebben. Bovendien wordt er weinig in het fonds gehandeld, 
met als gevolg dat aandeelhouders hun belang niet zonder grote koerswijzigingen 
kunnen uitbreiden of verkleinen, aldus Breukhoven. 
 

 
 

 

Kerncijfers boekjaar 1999/2000  
(Boekjaar loopt van 1 oktober tot 30 september) 
 
Omzet € 231.477.000,- 
Brutowinst € 78.658.000,- 
Bedrijfsresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belasting € 11.511.000,- 
Nettowinst € 7.611.000,- 
  
Totaal vermogen € 81.107.000,- 
  
Aandelengegevens  
Winst per aandeel € 2,03 
Dividend per aandeel € 0,73 
  
Brutowinstmarge  34,0% 
  
 naar: website Free Record Shop www.frs.nl  
 

informatie- 

bron 3 

informatie- 
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Jaarcijfers Free Record Shop boekjaar 2000/2001 
 
Free Record Shop Holding N.V. heeft in het boekjaar 2000/2001 voor € 251,8 miljoen aan 
(home)entertainmentproducten verkocht. De nettowinst is ten opzichte van het voorgaande 
boekjaar met 24% gedaald. Dit is in hoofdzaak het gevolg van hogere kosten voor 
medewerkers en huisvesting.  
 
De brutowinst is met € 8,5 miljoen toegenomen, tot € 87,2 miljoen. Het bedrijfsresultaat uit 
gewone bedrijfsuitoefening is met 28,2% gedaald naar € 8,1 miljoen.  
De nettowinst per aandeel op 30 september 2001 wordt berekend over 3.782.058 geplaatste 
gewone aandelen. 
 
Alle werkmaatschappijen en landenorganisaties hebben aan de omzetgroei bijgedragen. Dit 
is gebeurd ondanks een aantoonbare teruggang van de conjunctuur in de landen waarin de 
holding actief is.  
De dvd-markt is in Nederland en alle andere landen waar Free Record Shop actief is, 
duidelijk gestegen, zowel in aantallen als in geld. De opmars van dvd wordt onder andere 
gestimuleerd door de lagere verkoopprijzen. Daar staat tegenover dat de markt van cd’s 
krimpt o.a. door het vele kopiëren, een trend die enkele jaren geleden is ingezet. Voor het 
eerst loopt niet alleen de vraag naar cd-singles maar ook naar cd-albums terug. 
 
In Nederland is Free Record Shop B.V. met voorsprong marktleider in de 
(home)entertainmentbranche. Het marktleiderschap betreft de segmenten cd, dvd en games. 
Tegen de achtergrond van de sterk toegenomen concurrentie en afzwakkende economie 
heeft de werkmaatschappij een bevredigende omzetgroei behaald. Omdat zij boven het 
marktgemiddelde heeft gepresteerd, is het marktaandeel opnieuw gegroeid. 
 
Dividendvoorstel 
Aan de op 7 februari 2002 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt 
voorgesteld het dividend over het boekjaar 2000/2001 vast te stellen op € 0,50 per aandeel 
in contanten. 
 
 
 naar: website Free Record Shop www.frs.nl  

informatie- 

bron 5 
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Resultaten onderzoek 
 

Schoolbijdrage TIO per schooljaar 
(in euro’s) 

Aantal te verwachten studenten bij 
TIO 

 5.000  175 
 6.000  150 
 7.000  130 
 8.000  120 
 9.000  110 
 10.000  100 
 11.000  90 
 12.000  80 
 13.000  70 

 
 
Een deel van de door TIO uit te brengen folder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

informatie- 

bron 6 

informatie- 

bron 7 

 
Heb je 4-havo gedoubleerd en wil je je havo-diploma toch binnen een jaar halen?  
Dan is  
 

TIO een goede keus.  
 
Op onze onderwijsinstelling kun je kiezen uit 2 profielen: 

 Het profiel Economie en Maatschappij (EM) 
In dit profiel komen de vakken Aardrijkskunde, Geschiedenis, Wiskunde-A en 
Economie-2 voor. 

 Het profiel Natuur en Techniek (NT) 
In dit profiel komen de vakken Natuurkunde, Scheikunde, Biologie en 
Wiskunde-B voor. Voor elk van de eerste 3 genoemde vakken in het NT-profiel 
krijg je 2 lessen practicum in groepjes van maximaal 15 studenten.  
 

Naast de vakken uit het profiel dat je hebt gekozen, volg je vakken uit het zogenaamde 
algemene deel. Deze vakken zijn Nederlands, Engels, ANW, CKV en Duits. 
 
In de vrije ruimte volgt iedere student het vak Management & Organisatie. 
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Loontabellen onderwijs 
De bedragen in onderstaande tabellen geven de brutolonen per maand in euro’s weer, 
uitgaande van een volledige betrekking van 26 lesuren per week. Het salarisniveau van de 
docenten van TIO is schaal LC nr. 14. De docenten krijgen allemaal een contract voor een 
geheel kalenderjaar. De schalen zijn exclusief vakantietoeslag en exclusief 
werkgeversaandeel sociale lasten. De vakantietoeslag bedraagt 8% van het brutoloon per 
jaar en het werkgeversaandeel sociale lasten bedraagt 25% van het brutoloon inclusief 
vakantietoeslag. 
 
Schaal LA Schaal LB SchaaL LC SchaaL LD SchaaL LE  
nr. bedrag nr. bedrag nr. bedrag nr. bedrag nr. bedrag 
1 2032 1 2108 1 2120 1 2128 1 2736 
2 2068 2 2154 2 2223 2 2254 2 2840 
3 2105 3 2200 3 2326 3 2380 3 2932 
4 2142 4 2246 4 2415 4 2505 4 3117 
5 2179 5 2292 5 2505 5 2631 5 3324 
6 2216 6 2338 6 2595 6 2757 6 3423 
7 2252 7 2384 7 2684 7 2866 7 3519 
8 2289 8 2430 8 2774 8 2974 8 3616 
9 2328 9 2476 9 2863 9 3082 9 3709 
10 2367 10  2522 10 2953 10 3191 10 3808 
11 2406 11  2567 11 3043 11 3299 11 3904 
12 2445 12  2613 12 3132 12 3408 12 3998 
13 2484 13  2659 13 3222 13 3516 13 4095 
14 2523 14  2705 14 3311 14 3625 14 4216 
15 2562 15  2808 15 3401 15 3733 15 4275 
16 2601 16  2911 16 3490 16 3842 16 4336 
17 2641 17  3014 17 3580 17 3950 17 4458 
18 2737 18  3117 18 3670 18 4058 18 4579 
19 2835 19  3221 19 3759 19 4167 19 4637 
20 2932      20 4275   
 
 
Een samenvatting van de brief van TIO aan ALE&MEE en aan SJE & Partners 
 Graag zouden we van u vernemen wat de kosten zijn voor de volgende diensten: 

. het ontwikkelen en het ter beschikking stellen van studiemateriaal ten behoeve van 
de leerjaren 4-havo en 5-havo voor de profielen EM en NT; 
. het langs digitale weg ondersteunen van onze leerlingen bij het door u 
ontwikkelde studiemateriaal; 
. het ontwikkelen en het ter beschikking stellen van toetsmateriaal voor het door u 
aangeleverde studiemateriaal; 
. de correctie van de door onze leerlingen gemaakte toetsen overeenkomstig het 
door u ontwikkelde toetsmateriaal.  

 
Een samenvatting van de offerte van de uitgeverij ALE&MEE: 

Het door u gewenste studiemateriaal voor de profielen EM en NT kunnen wij u leveren 
voor een totaalbedrag van € 2.000,- per student. In dit bedrag is de vergoeding voor het 
maken van passende toetsen bij het studiemateriaal en de correctie van de door uw 
leerlingen gemaakte toetsen, opgenomen. De behaalde toetsresultaten worden digitaal 
aangeleverd. Tevens kunnen uw studenten voor ondersteuning bij hun studie, langs 
digitale weg contact opnemen met onze medewerkers. 
 

 
Een samenvatting van de offerte van de onderwijsadvies-organisatie SJE & Partners: 

Het door u, TIO, aangevraagde  studiemateriaal kan door ons geleverd worden voor de 
prijs van € 1.526,- per student per jaar. Voor uw aanvraag betreffende de toetsen moeten 
wij meedelen dat wij daarin niet kunnen voorzien. De door u gevraagde begeleiding van 
uw studenten via alle moderne technieken zoals  e-mail en chatten kunnen wij verzorgen 
voor een bedrag van € 124,- per student per jaar. 

informatie- 

bron 8 

informatie- 

bron 9 

Pagina: 688Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



300036  27A 9 Lees verder 

 
Gegevens over de opzet van het profielwerkstuk binnen TIO 

 
Voor het profiel EM maken alle studenten, in groepjes van vijf, een profielwerkstuk over 
wiskundige toepassingen in het vak Economie. Hiervoor heeft TIO afspraken gemaakt met 
de lerarenopleiding, die in dezelfde gemeente is gevestigd. De begeleiding zal worden 
gedaan door derdejaars studenten Wiskunde en Economie van de lerarenopleiding, die stage 
lopen bij TIO. Elk groepje heeft gemiddeld 16 uur begeleiding door één van deze 
stagiair(e)s. De begeleiding vindt plaats in de gebouwen van TIO en duurt gemiddeld twee 
uur per keer. De stagiair(e)s krijgen voor deze medewerking van TIO een boekenbon van 
€ 10,- aangeboden voor elke begeleidingsbijeenkomst. 
 
De studenten die het profiel NT hebben gekozen moeten een profielwerkstuk maken in 
groepjes van vijf. Ze moeten daarvoor bepaalde onderzoeken uitvoeren en daarover een 
verslag maken. De school heeft met het chemieconcern BICHEMIE de afspraak gemaakt dat 
de studenten voor dat concern bepaalde onderzoeken doen. Het concern vergoedt alle kosten 
die gemaakt worden voor de onderzoeken en geeft de school bovendien een bonus van 
€ 100,- per afgehandeld onderzoek. De begeleiding van de studenten wordt gedaan door 
werknemers van BICHEMIE. 
 
 

informatie- 

bron 10 

Einde 
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Examen  HAVO 

Hoger 
Algemeen 
Voortgezet 
Onderwijs 

 
 
 
 
 
Als bij een vraag een verklaring, uitleg of 
berekening gevraagd wordt, worden aan het 
antwoord geen punten toegekend als deze 
verklaring, uitleg of berekening ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, 
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden 
gevraagd en je geeft meer dan twee redenen, 
dan worden alleen de eerste twee in de 
beoordeling meegeteld. 

 
 
 
 
 
 
 
Voor dit examen zijn maximaal 65 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 33 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
Bij dit examen hoort een boekje met informatie 
inclusief een formuleblad. 
Voor de uitwerking van vraag 31 is een bijlage 
toegevoegd. 

 

20 02
Tijdvak 1

Dinsdag 28 mei
9.00 –12.00 uur
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Opgave 1 
 
 
Het succes van een merk staat of valt met een creatieve, originele naam. Wie zo’n 
naam bedacht heeft, wil die uiteraard ook graag beschermen door het merk te laten 
registreren en deponeren. Is dát eenmaal goed geregeld, dan heeft u een stevig 
fundament gelegd voor een onbezorgde toekomst. 
 
 De spelregels: niet alles is toegestaan
Om een merk te mogen deponeren moet u 
aan bepaalde voorwaarden voldoen: 
* Het merk moet nog ’vrij’ zijn. Dit wordt 
onderzocht door het Benelux-Merkenbureau 
in een zogenoemd nieuwheidsonderzoek. 
Blijkt daaruit dat uw merk al door een 
ander is gedeponeerd, of lijkt het sterk op 
iets dat al bestaat, dan vangt u bot. 
* Onderscheid is gewenst. ’Verse melk’ voor 
melkproducten komt bijvoorbeeld niet door 
de keuring.  

De beoordeling van dat onderscheid 
gebeurt altijd subjectief. Zo mocht 
Kid Cool niet geregistreerd worden, 
omdat het te veel leek op Cool Cat. 
Videoketen Filmland daarentegen 
mocht weer wel. Dat was 
onderscheidend genoeg van 
Videoland. 
* Soortnamen zijn verboden. Een 
koeriersdienst die kiest voor het merk 
Sneldienst kan het vergeten.

 
 bron: De ZAAK, maart 2000 
 

1p 1  Tot welk marketinginstrument behoort het merk? 
2p 2  Leg uit dat ”het laten registreren en het deponeren van een merk” van essentieel belang is 

voor een onderneming. 
 
In 2001 veranderde de merknaam Smiths (chips- en nootjesproducten) in Lay’s. De naam 
Smiths werd in Nederland gebruikt. In de rest van de wereld kende men dezelfde producten 
onder de naam Lay’s. 
Een verandering van de merknaam kan leiden tot een afzetdaling van het product. 

1p 3  Leg uit dat een verandering van de merknaam kan leiden tot een daling van de afzet van het 
product. 
 
 
 
Opgave 2 
 
 
Bij deze opgave blijft de BTW buiten beschouwing. 
 
Voor de berekening van de nettowinst van 2001 beschikt Slagerij Hortuglu uit Purmerend 
over de volgende gegevens: 
 

• Brutowinst 
De omzet over 2001 bedraagt € 336.000,–. De brutowinst is 40% van de inkoopwaarde van 
de omzet. 

• Afschrijvingskosten 
De afschrijving op de winkelinventaris bedraagt jaarlijks 20% van de aanschafprijs.  
De aanschafprijs van de op 1 januari 2001 aanwezige winkelinventaris bedraagt € 60.000,–.  
Op 1 oktober 2001 is een elektronische kassa aangeschaft voor € 5.200,–. 
Over delen van een jaar wordt in evenredigheid met de tijd afgeschreven. 

• Overige kosten 
In 2001 bedragen de overige kosten € 3.600,– per maand. 

1p 4  Bereken de brutowinst over 2001. 
2p 5  Bereken de afschrijvingskosten over 2001. 
2p 6  Bereken de nettowinst over 2001. 
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Opgave 3 
 
 
Bij deze opgave horen vier informatiebronnen. Informatiebron 1 geeft een overzicht van de 
markten in Apeldoorn. Informatiebron 2 is ontleend aan de marktverordening van de 
gemeente Apeldoorn. De omzetgegevens en kostengegevens over 2000 van markthandelaar 
J.W. Essenboom staan in informatiebron 3. Informatiebron 4 geeft informatie over de 
samenstelling van het loon dat Johan Essenboom verdient bij een papierfabriek. 
 
In Apeldoorn worden elke week zeven markten gehouden (zie informatiebron 1). 
Jan Willem Essenboom is markthandelaar in schoenen en neemt op maandag, donderdag 
(Leienplein), vrijdag en zaterdag aan deze markten deel. Hij beschikt op elke markt over 
een vaste standplaats met een gehuurde kraam. Essenboom heeft telkens de beschikking 
over 8 meter frontlengte. Johan Essenboom, de veertigjarige zoon van Jan Willem, helpt 
zijn vader (tegen betaling) drie dagen per week bij de markthandel. Dit doet hij al negen 
jaar. Daarnaast werkt hij op dinsdag, woensdag en donderdag in loondienst bij een 
papierfabriek. Jan Willem Essenboom heeft naast zijn zoon Johan geen andere mensen in 
dienst. 
 
Vader Essenboom wordt binnenkort 65 jaar en gaat dan met pensioen. Johan wil de 
markthandel overnemen en heeft besloten om na de overname geen zes maar vijf dagen per 
week te gaan werken. Vader Essenboom heeft aan de overname de voorwaarde verbonden 
dat Johan voor minstens twee dagen per week de markthandel overneemt. Als Johan 
minimaal twee dagen bij de papierfabriek blijft werken, wil de papierfabriek aan de 
overnameplannen van Johan meewerken door Johan vrij te laten in de keuze van de 
werkdagen bij de papierfabriek. Johan staat dus voor de volgende keuze: 
 
Keuze A: twee van de huidige vier marktdagen aanhouden en drie dagen werken in de 
papierfabriek of 
Keuze B: drie van de huidige vier marktdagen aanhouden en twee dagen werken in de 
papierfabriek. 
 
Johan heeft informatiemateriaal verzameld. Met behulp van dit informatiemateriaal probeert 
hij een antwoord te vinden op een aantal vragen: 
 
Kan ik alle vrijkomende standplaatsen zonder meer overnemen van mijn vader? 
Op grond van informatiebron 2 komt Johan tot de conclusie dat het niet mogelijk is om de 
standplaats van de donderdag op het Leienplein over te nemen. 

1p 7  Leg, mede met behulp van informatiebron 2, uit dat het voor Johan niet mogelijk is om de 
donderdag als marktdag over te nemen. 
 
Welke marktdagen kan ik het beste aanhouden afgaande op de omzet per uur per 
marktdag? 
Op grond van de omzetgegevens weet Johan dat de omzet per uur per marktdag sterk 
verschilt. Hij berekent de omzet per uur per marktdag met behulp van de volgende 
gegevens: 

• omzetcijfers per marktdag (informatiebron 3); 
• openingstijden per marktdag (informatiebron 1); 
• per jaar worden 50 marktweken gehouden;  
• vader Essenboom neemt aan alle marktweken deel.  

3p 8  Rangschik de vier marktdagen naar grootte van de omzet per uur per marktdag.  
2p 9  Welke twee respectievelijk drie marktdagen kan Johan het beste aanhouden rekening 

houdend met de antwoorden van vraag 7 en 8? 
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Hoe hoog is de nettowinst per jaar bij de markthandel als ik de markthandel voor twee 
of voor drie dagen per week overneem? 
In het overzicht van informatiebron 3 worden de constante bedrijfskosten verdeeld in 
constante kosten die afhankelijk zijn van de gekozen marktdagen (constante bedrijfskosten 
marktdagen) en constante kosten die in verband staan met de markthandel in het algemeen 
(overige constante bedrijfskosten). 
De kraamhuur rekent J.W. Essenboom tot de constante bedrijfskosten marktdagen. 

2p 10  Leg uit wat het verschil is tussen ’variabele bedrijfskosten’ en ’constante bedrijfskosten 
marktdagen’. 
 

1p 11  Geef een voorbeeld van een kostensoort die J.W. Essenboom tot de ’overige constante 
bedrijfskosten’ moet rekenen. 
 
Johan gaat bij de berekeningen uit van de omzet- en kostengegevens van 2000 uit 
informatiebron 3 en van het antwoord op vraag 9. 

3p 12  Bereken de nettowinst per jaar van de markthandel bij twee en bij drie marktdagen. 
 
Om de nettowinst van de markthandel te vergelijken met het brutoloon van de papierfabriek 
houdt Johan rekening met het feit dat als hij uitsluitend in loondienst is, hij over het 
geïnvesteerd eigen vermogen interest kan ontvangen. Daarnaast betaalt hij in loondienst 
minder (sociale) verzekeringspremie.  
Daarom stelt Johan dat elke euro nettowinst gelijkwaardig is met € 0,75 brutoloon.  

2p 13  Bereken de brutoloonbedragen die Johan gelijkwaardig vindt met de bij vraag 12 berekende 
nettowinstbedragen. 
 
Hoe hoog is het brutoloon per jaar als ik bij de papierfabriek twee of drie dagen per 
week ga werken? 
Johan heeft de gegevens verzameld met betrekking tot het brutoloon dat hij ontvangt als hij 
in loondienst werkt bij de papierfabriek. Deze gegevens staan in informatiebron 4. 

3p 14  Bereken het brutoloon per jaar bij de papierfabriek bij twee en bij drie dagen werken. 
 
Welke andere economische factoren kunnen naast brutoloon en verwachte winst een 
rol spelen bij de besluitvorming? 

2p 15  Noem twee andere economische factoren die naast het brutoloon en verwachte winst een rol 
kunnen spelen bij de besluitvorming. 
 
Moet Johan kiezen voor twee of drie marktdagen per week? 

2p 16  Stel een gemotiveerd advies op voor Johan. De motivatie dient gebaseerd te zijn op de 
verstrekte informatie en de gemaakte berekeningen.  
 
 
 
Opgave 4 
 
 
Handelsonderneming Groothuis verkoopt uitsluitend de scooter ’MegaSpeed’. Groothuis 
levert ’MegaSpeed’ alleen op bestelling.  
In de begroting van 2002 heeft Groothuis voor ’MegaSpeed’ onder andere de volgende 
gegevens opgenomen: 

• aantal bestelde (verkochte) scooters: 350 stuks; 
• in te kopen scooters: 350 stuks; 
• inkoopprijs exclusief BTW en inclusief inkoopkosten: € 1.200,– per stuk; 
• verkoopkosten en algemene kosten (overheadkosten) per scooter: 30% van de inkoopprijs 

inclusief inkoopkosten; 
• verkoopprijs per scooter inclusief 19% BTW: € 2.380,–. 

3p 17  Bereken voor Groothuis het verwachte verkoopresultaat per scooter in 2002. 
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Uit de door Groothuis opgestelde nacalculatie van het eerste kwartaal van 2002 zijn voor 
’MegaSpeed’ de volgende gegevens gehaald: 

• inkoop: 78 scooters waarvoor aan de leveranciers in totaal € 87.420,–, exclusief BTW 
betaald moet worden; 

• de totale inkoopkosten exclusief BTW zijn € 6.320,–; 
• verkoop: de bestelde 78 scooters zijn afgeleverd; 
• verkoopprijs: alle verkochte scooters zijn verkocht tegen de begrote verkoopprijs; 
• het resultaat op de verkoopkosten en algemene kosten (overheadkosten) is € 660,– 

voordelig. 
3p 18  Bereken voor ’MegaSpeed’ het resultaat op de inkopen in het eerste kwartaal van 2002. 

Geef aan of dit resultaat voordelig of nadelig is. 
2p 19  Bereken met behulp van het gerealiseerd budgetresultaat en het gerealiseerd 

verkoopresultaat de gerealiseerde nettowinst die Groothuis in het eerste kwartaal van 2002 
behaald heeft met de verkoop van ’MegaSpeed’. 
 
 
 
Opgave 5 
 
 
’Het Zeepaardje’ is een strandboetiek in Egmond aan Zee. Het assortiment bestaat uit 
vliegers, strandtentjes, emmertjes en schepjes, etc. In opdracht van ’Het Zeepaardje’ heeft 
een administratiekantoor uit Alkmaar de onderstaande liquiditeitsbegroting voor 2002 
opgesteld. 
De liquide middelen bestaan per 1 januari 2002 uit: 

• aanwezig kasgeld: € 5.000,–; 
• tegoed Postbank: € 51.000,–. 

’Het Zeepaardje’ mag tot maximaal € 15.000,– rood staan bij de Postbank. 
 
 

 
Liquiditeitsbegroting 2002 (in duizenden euro’s) 
 
 1e Kwartaal 2e Kwartaal 3e Kwartaal 4e Kwartaal 
Ontvangsten 
Verkopen  61  147  244  118 
Uitgaven 
Crediteuren  73  52  136  154 
Inventaris  –  80  –  – 
Pacht  49  –  –  – 
Lonen  6  8  14  7 
Aflossing lening  –  12  –  – 
Interest  –  10  –  8 

 
Het administratiekantoor voorziet voor 2002 liquiditeitsproblemen voor ’Het Zeepaardje’. 

5p 20  Bereken met behulp van het verwachte saldo liquide middelen aan het eind van elk 
kwartaal, in welk kwartaal van 2002 liquiditeitsproblemen ontstaan voor ’Het Zeepaardje’. 

2p 21  Noem twee mogelijke oplossingen voor de verwachte liquiditeitsproblemen van ’Het 
Zeepaardje’ in 2002. 
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Opgave 6 
 
 
Bij deze opgave horen vier informatiebronnen en een bijlage. In informatiebron 5 staat een 
aantal door het management van ’Sligro Beheer N.V.’(= Sligro) geformuleerde 
doelstellingen. In informatiebron 6 worden de doelstellingen nader toegelicht. In 
informatiebron 7 staat de Winst- en Verliesrekening van Sligro over 1999. In 
informatiebron 8 staan enkele financiële gegevens van Sligro over 1999. De bijlage wordt 
gebruikt als hulpmiddel om de kwaliteit van het management van Sligro te beoordelen. 
 
Handelsonderneming Sligro te Veghel is een nationaal opererende groothandel voor alle 
foodproducten. 
Met deze producten richt Sligro zich op alle markten betreffende de ’etende en drinkende 
mens’. Het totaalpakket goederen bestaat uit ruim 50.000 foodartikelen en aan food 
gekoppelde non-foodartikelen. Ze levert haar producten aan de detailhandel, de horeca, aan 
bedrijfsrestaurants en andere grootverbruikers. 
Het management van Sligro heeft door de jaren heen diverse doelstellingen geformuleerd 
(zie informatiebron 5). De ondernemingsraad van Sligro gaat op verzoek van het personeel 
een aantal van deze doelstellingen nader onderzoeken om te bekijken of het management er 
in 1999 in geslaagd is deze te realiseren. Het personeel wil hiermee een indruk krijgen van 
de kwaliteit van het management van Sligro. 

2p 22  Bereken met behulp van informatiebron 6 en 7 de omzet van Sligro in 1998. 
1p 23  Bereken wat de omzet in 1999 geweest zou zijn als de jaarlijkse groei van de omzet vanaf 

1995 gemiddeld 10% per jaar zou zijn geweest (zie informatiebron 6). 
2p 24  Laat met behulp van een berekening zien dat de productiviteit van de werknemers, zoals die 

door Sligro bepaald wordt, in 1999 verhoogd is ten opzichte van die van 1998 (zie 
formuleblad). 

1p 25  Noem, naast een prettige werksfeer en het financieel belonen met aandelen Sligro, nog een 
manier waarop de betrokkenheid van de werknemers bij Sligro hoog gehouden kan worden. 

1p 26  Is de investering in het nieuwe distributiecentrum in Drachten een investering in materiële 
of in immateriële vaste activa? Motiveer het antwoord (zie informatiebron 6). 

1p 27  Bereken voor 1999 in ten minste een decimaal, de investeringen als percentage van de 
omzet van 1999 (zie formuleblad). 

1p 28  Bereken het dividendbedrag per uitstaand aandeel in 1999 (zie informatiebron 8). 
1p 29  Noem voor Sligro een voordeel als het dividend in aandelen wordt uitgekeerd en niet in 

contanten. 
2p 30  Geef naast de uitgifte van aandelen twee andere mogelijke oorzaken van de toename van het 

eigen vermogen in 1999. 
5p 31  Hoe zal de ondernemingsraad de kwaliteit van het management van Sligro beoordelen? Vul 

hiervoor de al gedeeltelijk ingevulde bijlage, die bij deze vraag behoort, in. 
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Opgave 7 
 
 
Philip Jansen wil bij het postorderbedrijf Wehkamp een computer kopen. In de Wehkamp-
catalogus ziet hij een computer die € 1.400,– kost. Ten aanzien van de betaling geeft 
Wehkamp onder andere de volgende informatie.  
 

Bij Wehkamp kunt u altijd kiezen hoe u wilt betalen, 

ineens of in gemakkelijke termijnen. 

U kiest voor gemakkelijk betalen in termijnen. Betalen in termijnen is bij 
Wehkamp al heel lang de gewoonste zaak van de wereld. Wehkamp schiet u 
het gehele bedrag voor en dat betaalt u achteraf in gedeeltes terug, inclusief 
rente (en kosten). Voor een vast en laag bedrag kunt u zo bij Wehkamp kopen 
wat u wilt. In de tabel ziet u precies wat u per maand betaalt en wat het 
maximum kredietbedrag is. 

 
 Tabel: Betalen in gemakkelijke termijnen  

termijn- 
bedrag 

krediet- 
bedrag 

rente% 
per maand

rente% 
per jaar 

maximale 
looptijd 

€ 18,– €    400,– 1,850% 24,6% 29 
€ 24,– €    600,– 1,850% 24,6% 33 
€ 39,– € 1.100,– 1,850% 24,6% 39 
€ 48,– € 1.400,– 1,850% 24,6% 41 
€ 60,– € 1.800,– 1,850% 24,6% 43 
€ 78,– € 2.400,– 1,850% 24,6% 45 
€ 99,– € 3.100,– 1,850% 24,6% 46 

 
bron: Website www.Wehkamp.nl 

 
1p 32  Noem een verschil tussen koop op afbetaling en huurkoop. 

 
Philip Jansen besluit de computer met een prijs van € 1.400,– bij Wehkamp geheel op 
afbetaling te kopen. De maximale looptijd is gelijk aan het aantal termijnbedragen. 

2p 33  Bereken het bedrag dat Philip Jansen in totaal voor rente (en kosten) betaalt als hij gebruik 
maakt van de maximale looptijd. 
 

 
Einde 
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Beoordeling management over 1999 
 
Toelichting op de bijlage: 
Zet in de kolom ’score’ het aantal punten dat behoort bij de gegeven doelstelling en in 
overeenstemming is met eventueel eerder gegeven antwoorden.  

 
Doelstelling 

 
Aantal punten 

 
Score 

 
Omzetgroei 1995 tot en met 1999   
• minder dan 10% 
• 10% 
• meer dan 10% 

 
 
 1 punt 
 2 punten 
 3 punten 

 
 

 
Productiviteit 
• gedaald 
• gelijk gebleven 
• gestegen 

 
 
 1 punt 
 2 punten 
 3 punten 

 
 

 
Betrokkenheid 1) 

• afgenomen 
• gelijk gebleven 
• toegenomen 

 
 
 1 punt 
 2 punten 
 3 punten 

 
 
 
 

3 
 
Investeringsomvang in % van de omzet 
• minder dan 2% 
• 2% - 3% 
• meer dan 3% 

 
 
 1 punt 
 2 punten 
 3 punten 

 
 

 
Dividend per aandeel 
• minder dan € 0,75 
• € 0,75 - € 0,80 
• meer dan € 0,80 

 
 
 1 punt 
 2 punten 
 3 punten 

 
 

 
Procentuele aandeel eigen vermogen in totaal 
vermogen 
• minder dan 25% 
• 25% - 27% 
• meer dan 27% 

 
 
 1 punt 
 2 punten 
 3 punten 

 
 
 
 

  Totaal aantal punten:  ….……. 

 
De beoordeling van de kwaliteit van het management is bij 

  6 – 11 punten:   matig 
12 – 17 punten:   goed 
meer dan 17 punten:  uitstekend 

 
Beoordeling kwaliteit management:………………………………………... 

 
 
 
 
 
 
 
 
1) Voor de betrokkenheid van de werknemers heeft de ondernemingsraad dit al gedaan. Hij 
vond de betrokkenheid toegenomen, dus 3 punten.  
 

 Bijlage bij vraag 31 
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Formuleblad 
 
 
Te gebruiken formules voor de beantwoording van de vragen 24 en 27 
 

 24  productiviteit omzet
aantal fulltimebanen

=  

 

 27  investeringspercentage
investeringsbedrag

omzet
=  × 100% 
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MARKTEN IN APELDOORN 
 

Zaterdag:  Locatie: Centrum/Marktplein, 300 kramen, tijden: 08.30–17.00  
Woensdag:  Locatie: Centrum/Marktplein, 50 kramen, tijden: 08.30–12.30  
Maandag:  Locatie: Centrum/Marktplein, 340 kramen, tijden: 08.30–13.00  
Donderdag: Locatie: Leienplein/Centrum, 9 kramen, tijden: 09.00–14.00  
Donderdag: Locatie: Operaplein/Zevenhuizen, 55 kramen, tijden: 08.30–12.30  
Vrijdag:  Locatie: Schubertplein/Zuid, 48 kramen, tijden: 08.30–12.30  
Dinsdag:  Locatie: Violierenplein/De Maten, 48 kramen, tijden: 08.30–12.30  
 
 bron: www.markt-handel.com 
 
 
Marktverordening Apeldoorn 1994 (inclusief wijziging juni 1997) 
 
OPVOLGING EN BLIJVENDE VERVANGING 
 
1. Indien een markthandelaar, aan wie een vaste standplaats is toegewezen, overlijdt, de 

leeftijd van 65 jaar heeft bereikt, of op grond van ziekte niet langer in staat is de 
standplaats in te nemen, kunnen burgemeester en wethouders op aanvraag aan één der 
volgende personen een standplaats van gelijke grootte toewijzen: 

a. de overblijvende echtgenote/echtgenoot of de duurzaam samenlevende levenspartner; 
b. een kind van de desbetreffende markthandelaar dat, direct daaraan voorafgaand, 

gedurende een aaneengesloten periode van vier jaar op de standplaats heeft meegewerkt; 
c. een broer of zuster of medewerker/ster van de desbetreffende markthandelaar die, direct 

daaraan voorafgaand, gedurende een aaneengesloten periode van vier jaar op de 
standplaats heeft meegewerkt. 

 
2. Indien de aanvrager, in lid 1 onder a genoemd, reeds een vaste standplaats op dezelfde 

markt is toegewezen, wordt de toewijzing van die andere standplaats ingetrokken. 
 
3. Indien de aanvraag wordt ingediend door meerdere kinderen of broers en/of zusters, die 

voldoen aan het gestelde in lid 1 onder b en c, kunnen burgemeester en wethouders de toe 
te wijzen standplaats opsplitsen. 

 
 bron: Gemeente Apeldoorn 
 
 
Omzetgegevens en kostengegevens in euro’s van markthandelaar J.W. Essenboom over 
het jaar 2000. Deze gegevens hebben betrekking op 50 marktweken. 
 

 

 Maandag Donderdag Vrijdag Zaterdag Totaal 
Omzet  60.000  28.000  20.000  80.000 188.000 
Inkoopwaarde omzet  39.000  18.200  13.000  52.000 122.200 
Brutowinst  21.000  9.800  7.000  28.000  65.800 
Variabele bedrijfskosten  3.500  1.500  1.250  5.000  11.250 
Constante bedrijfskosten marktdagen 
Overige constante bedrijfskosten 

 500  600  500  400  2.000 
 10.500 

Nettowinst      42.050 

informatie-

bron1 

informatie-

bron 2 

informatie-

bron 3 
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Loongegevens Johan Essenboom 
• brutoloon per uur: € 9,50; 
• aantal te werken uren per dag: 7,5; 
• vakantiedagen worden doorbetaald; 
• het brutojaarloon wordt gebaseerd op 52 weken; 
• vakantiegeld 8% over het brutojaarloon; 
• eindejaarsuitkering 3% over het brutojaarloon inclusief vakantiegeld. 

 
 
Doelstellingen Sligro 
 
Door management van Sligro geformuleerde doelstellingen:  
1. Over een periode van vijf aaneengesloten jaren moet de jaarlijkse omzetgroei gemiddeld 

10% zijn. 
2. De productiviteit van de werknemers moet verhoogd worden. 
3. De betrokkenheid van de medewerkers bij Sligro moet hoog gehouden worden. 
4. De investeringsomvang moet jaarlijks ongeveer 2% van de omzet zijn. 
5. Het dividend moet tenminste € 0,75 per uitstaand aandeel zijn. 
6. Het aandeel van het eigen vermogen in het totale vermogen moet minimaal 25% zijn. 
 
 
Toelichting op de doelstellingen 
 
Doelstelling 1: omzetgroei 
De totale omzet van Sligro gaf in 1999 een stijging te zien van 8,5% ten opzichte van 1998. 
In 1995 is de omzet € 392.750.000,– geweest. 
 
Doelstelling 2: productiviteit 
In 1998 was het aantal werknemers, omgerekend in fulltimebanen 1.575. In 1999 is dit 
aantal toegenomen met 105. De productiviteit van de werknemers wordt bij Sligro bepaald 
door de omzet per fulltimebaan. 
 
Doelstelling 3: betrokkenheid 
De krapte op de arbeidsmarkt vereist van Sligro een creatieve personeelswerving en 
personeelsbinding. Belangrijk hierbij is dat het verloop in het personeel zo klein mogelijk 
wordt gehouden. Men probeert daarom de werknemers zoveel mogelijk te binden aan 
Sligro. Een prettige werksfeer is daarbij een belangrijke factor. Daarnaast bestaat voor de 
werknemers een winstdelingsregeling. De hoogte van de winstdeling is afhankelijk van de 
ontwikkeling van het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belasting als percentage 
van de omzet (de nettowinstmarge). Voor 1997 en 1998 was de nettowinstmarge 2%. Deze 
winstdeling is uitgekeerd in aandelen Sligro. 
 
Doelstelling 4: investeringsomvang 
In 1999 is geïnvesteerd in vaste activa. Men heeft berekend dat dit wederom boven de 
doelstelling van 2% van de omzet is geweest. Met name de investering in het nieuw 
gebouwde distributiecentrum in Drachten zorgde voor deze toename. In dit 
distributiecentrum heeft men vooral geïnvesteerd in de verhoging van de productiviteit van 
de werknemers door het in gebruik nemen van geautomatiseerde apparatuur. 
 
Doelstelling 5: dividend 
Op 15 maart 2000 is ten kantore van de vennootschap te Veghel een 
aandeelhoudersvergadering gehouden. Aan de aandeelhouders, waartoe dankzij de 
winstdelingsregeling ook werknemers van Sligro behoren, is voorgesteld om het 
beschikbare dividend uit te keren in aandelen en niet in contanten. 
 
Doelstelling 6: aandeel eigen vermogen 
De omvang van het eigen vermogen is de laatste jaren gegroeid evenals het aandeel van het 
eigen vermogen in procenten van het totale vermogen. Deze ontwikkeling beïnvloedt de 
solvabiliteit. Deze wordt berekend als verhouding tussen het eigen vermogen en het totaal 
vermogen. 

informatie-

bron 4 

informatie-

bron 5 

informatie-

bron 6 

Pagina: 702Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



200017  28A 5 Lees verder 

Winst- en verliesrekening over 1999 (× € 1.000) 
Omzet 
Netto omzet 733.592 
Kostprijs van de omzet 609.323 
Bruto omzetresultaat 124.269 
 
Verkoopkosten 86.390 
Overige kosten   8.671 
Som der kosten  95.061 
Netto omzetresultaat   29.208 
 
Overige bedrijfsopbrengsten  823 
Bedrijfsresultaat  30.031 
 
Rentelasten  3.180 
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 
vóór belastingen  26.851 
 
Belastingen  9.347 
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 
na belastingen  17.504 
 
 
Enkele financiële gegevens van Sligro over 1999  
Eigen vermogen  € 47.264.000,– 
Langlopende schulden  € 40.528.000,– 
Kortlopende schulden  € 91.345.000,– 
 
Investeringen  € 20.332.000,– 
 
Bruto omzetresultaat in % omzet 16,9% 
 
Eigen vermogen in % totaal vermogen 26,4% 
 
Aantal geplaatste aandelen  9.030.000 stuks 
Eigen vermogen per geplaatst aandeel € 5,23 
Totale dividend € 7.224.000,– 
 
 bron: Jaarverslag Sligro Beheer N.V. 1999 (gewijzigd) 
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Tijdvak 2

Woensdag 19 juni

9.00 – 12.00 uur

Examen  HAVO 

Hoger 

Algemeen 

Voortgezet 

Onderwijs 

Als bij een vraag een verklaring, uitleg of 

berekening gevraagd wordt, worden aan het 

antwoord geen punten toegekend als deze 

verklaring, uitleg of berekening ontbreekt. 

Geef niet meer antwoorden (redenen, 

voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 

Als er bijvoorbeeld twee redenen worden 

gevraagd en je geeft meer dan twee redenen, 

dan worden alleen de eerste twee in de 

beoordeling meegeteld. 

Voor dit examen zijn maximaal 65 punten te 

behalen; het examen bestaat uit 32 vragen. 

Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 

punten met een goed antwoord behaald kunnen 

worden. 

Bij dit examen hoort een boekje met informatie 

inclusief een formuleblad. 

Voor de uitwerking van de vragen 12 en 31 is een 

bijlage toegevoegd. 
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Opgave 1 

Supermarkt lokt vakkenvullers met gratis gsm 

Een lease-auto krijgen ze nog niet, maar mensen die in een supermarkt gaan werken 

komen al wel in aanmerking voor een mobiele telefoon. Albert Heijn kan voor de 

vestigingen in Amsterdam en Amstelveen zo moeilijk aan mensen komen, dat nieuw 

personeel gelokt wordt met een gratis gsm en met een etentje voor twee. 

In de regio rond de hoofdstad heeft Albert Heijn achthonderd parttimers nodig. Die zouden 

gemiddeld tien uur per week aan de slag kunnen. Het bedrijf heeft niet alleen last van de 

krapte op de arbeidsmarkt, maar worstelt ook nog eens met het imago van de 

supermarktbediende. ,,De kreet ‘Dan word je maar vakkenvuller bij Albert Heijn’ geeft een 

onjuist beeld,” aldus een woordvoerder. Hij wil de nieuwkomers binnen de proeftijd van 

twee maanden duidelijk maken dat van een monotone baan geen sprake zou zijn. 

,,Winkelbedienden kunnen ook klanten adviseren.” Bovendien wijst hij de sollicitanten op 

de doorgroeimogelijkheden.  

 bron: ANP, 14 maart 2000  

2p 1  Beschrijf twee andere wervingsmethoden die Albert Heijn kan gebruiken om aan parttimers 

te komen. 

Door de parttimers te wijzen op de doorgroeimogelijkheden probeert Albert Heijn deze voor 

het bedrijf te behouden. 

2p 2  Noem twee andere mogelijke maatregelen die Albert Heijn kan nemen om de parttimers te 

behouden. 

1p 3  Moet de parttimer die zijn doorgroeimogelijkheden met zijn baas wil bespreken dit 

inbrengen in een functioneringsgesprek of in een beoordelingsgesprek? 

Motiveer het antwoord. 

Opgave 2 

Jan ten Hope is van plan om op 1 januari 2003 een hypothecaire lening af te sluiten. Het 

bedrag van de lening is € 255.000,–, de looptijd 30 jaar en de jaarlijkse interest is 7%. De 

rente en de aflossing moeten steeds aan het eind van ieder jaar betaald worden, voor het 

eerst op 31 december 2003. 

Jan heeft de keuze tussen een annuïteitenlening en een lineaire lening. Bij de 

annuïteitenlening is de jaarlijks te betalen annuïteit € 20.550,45. 

3p 4  Bereken hoeveel interest Jan moet betalen op 31 december 2004 bij de annuïteitenlening. 

2p 5  Bereken hoeveel interest Jan moet betalen op 31 december 2004 bij de lineaire lening. 

1p 6  Leg uit waarom Jan op 31 december 2004 bij de annuïteitenlening meer of minder interest 

betaalt dan bij de lineaire lening. 

Opgave 3 

Bij deze opgave horen drie informatiebronnen. Informatiebron 1 is een artikel uit de krant 

over de VMS-markt. In informatiebron 2 staan gegevens vermeld uit een enquête over de 

koopbereidheid van de klanten van drogisterij Havanbe voor VMS-producten. In 

informatiebron 3 staat de door het adviesbureau verstrekte informatie aan Herbert van 

Bommel in verband met het opnemen van VMS-producten in het assortiment van Havanbe. 
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Herbert van Bommel is eigenaar van de zelfstandige drogisterij Havanbe. Hij is niet 

aangesloten bij een drogisterijketen zoals Etos of DA. Herbert is al enige tijd bezig zich te 

oriënteren op de markt van vitaminen, mineralen en voedingssupplementen  

(de VMS-markt). Over deze VMS-markt vond hij het in informatiebron 1 opgenomen 

krantenartikel.  

De in het krantenartikel geschetste ontwikkeling was voor Herbert van Bommel aanleiding 

om te onderzoeken of het ook voor drogisterij Havanbe zinvol is om vanaf 2002 VMS-

producten in haar assortiment op te nemen. Daartoe heeft Herbert van Bommel door middel 

van een enquête onderzocht of binnen zijn klantenbestand voldoende afzetmogelijkheden 

voor VMS-producten zijn.  

Bij het opstellen van de enquête heeft Herbert van Bommel hulp gekregen van Numico, een 

belangrijke leverancier van VMS-producten. Numico wees Herbert van Bommel erop dat de 

consumentenaankopen van VMS-producten sterk leeftijdsafhankelijk zijn. Numico 

adviseerde Herbert van Bommel om geen eigen merk voor VMS-producten te gaan voeren 

maar uitsluitend A-merken in zijn assortiment op te nemen. 

2p 7  In welke fase van de productlevenscyclus bevinden zich de VMS-producten volgens 

informatiebron 1? Motiveer het antwoord. 

2p 8  Noem de andere vier fasen van de productlevenscyclus en plaats de vijf fasen in de juiste 

chronologische (tijds-)volgorde. 

2p 9  Bereken, met behulp van de gegevens uit informatiebron 1, de omzet in euro’s van  

VMS-producten in 1999 van de grote drogisterijketens die in Nederland gevestigd zijn. 

2p 10  Bereken met behulp van de in informatiebron 1 vermelde groeicijfers de verwachte omzet in 

Nederland van VMS-producten in 2002. 

1p 11  Noem een mogelijke reden waarom Herbert van Bommel het advies van Numico, om geen 

eigen merk te gaan voeren maar uitsluitend A-merken in het assortiment op te nemen, zal 

opvolgen. 

Uit de enquête die Herbert van Bommel gehouden heeft valt te berekenen dat Havanbe in 

2002 kan rekenen op een afzet van 5.199 VMS-producten. 

3p 12  Laat door middel van een berekening op basis van de gegevens uit informatiebron 2 zien, 

dat het door Herbert van Bommel berekend aantal te verkopen VMS-producten van 5.199 

juist is. Vul hiertoe de bijlage in die bij deze vraag hoort. 

Naar aanleiding van de uitkomsten van de enquête heeft Herbert van Bommel een gesprek 

gehad met zijn adviesbureau. In dat gesprek is naar voren gekomen dat voor het opnemen 

van VMS-producten in het assortiment het winkelpand en de inventaris aangepast moeten 

worden. Daarnaast is voor de financiering van de voorraadtoename extra vermogen nodig. 

Herbert van Bommel heeft zijn adviesbureau meegedeeld dat hij in 2002 VMS-producten in 

zijn assortiment zal opnemen als aan de volgende twee eisen voldaan wordt: 

a de verkoop van VMS-producten levert een redelijke bijdrage aan de verwachte nettowinst 

voor 2002  

en

b de investering voor de verkoop van VMS-producten levert geen financieringsprobleem op. 

Herbert van Bommel geeft zijn adviesbureau opdracht om hem informatie te verschaffen op 

basis waarvan hij een gemotiveerd besluit kan nemen om wel of niet VMS-producten in het 

assortiment op te nemen. 

2p 13  Leg uit waarom het niet verstandig is als Herbert van Bommel de aanpassing van het 

winkelpand en de inventaris uitsluitend met kort krediet financiert. 

2p 14  Bereken met behulp van de gegevens uit informatiebron 3 het bedrag van de brutowinst dat 

Havanbe volgens het adviesbureau gemiddeld per VMS-product in 2002 behaalt. 

2p 15  Bereken de verwachte bijdrage van de VMS-producten in de nettowinst voor 2002 als 

Herbert van Bommel deze in het assortiment opneemt. 

2p 16  Welk advies kan, uitgaande van de twee eisen die Herbert van Bommel gesteld heeft, 

gegeven worden ten aanzien van het opnemen van VMS-producten in het assortiment van 

drogisterij Havanbe? Motiveer het antwoord. 
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Opgave 4 

In deze opgave blijft de BTW buiten beschouwing. 

Firma Derksen handelt in brandstoffen. Een klein deel van omzet en brutowinst wordt 

behaald met huisbrandolie. Wekelijks wordt de voorraad huisbrandolie bijgehouden met 

behulp van een voorraadkaart. Aan het begin van week 12 is de voorraad 25.300 liter 

huisbrandolie. Van deze voorraad is 4.300 liter ingekocht in week 10 voor € 0,40 per liter 

en het restant in week 11 voor € 0,38 per liter.  

De voorraadkaart voor week 12 van 2002 staat hieronder afgedrukt: 

Voorraadkaart huisbrandolie week 12 van 2002

in liters 
prijs per liter 

in eurocent 

dag ontvangen geleverd voorraad inkoopprijs verkoopprijs 

begin week   25.300   

Maandag  2.800 22.500  50 

Dinsdag  3.500 19.000  50 

Woensdag   19.000   

Donderdag  6.100 12.900  50 

Vrijdag 13.000  25.900 41  

einde week   25.900   

2p 17  Bereken de omzet in huisbrandolie van week 12 van 2002. 

Firma Derksen gebruikt de fifo-methode voor de bepaling van de inkoopwaarde van de 

omzet. 

3p 18  Bereken de inkoopwaarde van de omzet van week 12 van 2002. 

Stel dat firma Derksen vanaf week 12 niet meer de fifo-methode maar de lifo-methode gaat 

gebruiken om de inkoopwaarde van de omzet te bepalen. 

2p 19  Zou, bij toepassing van de lifo-methode, de brutowinst op de huisbrandolie in week 12 voor 

firma Derksen hoger, gelijk of lager geweest zijn dan bij toepassing van de fifo-methode? 

Motiveer het antwoord zonder berekening. 

Opgave 5 

In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. 

Boekhoudkantoor G. Klipper heeft op 1 juli 1999 een nieuwe computer gekocht met een 

aanschafwaarde van € 3.200,–. Op de computer wordt maandelijks € 85,– afgeschreven. De 

verwachte (economische) levensduur van deze computer is 3 jaar.  

2p 20 Bereken de verwachte restwaarde van bovengenoemde computer op 1 juli 2002. 

Op 1 december 2001 wordt de computer (vervroegd) buiten gebruik gesteld en verkocht aan 

één van de medewerkers voor € 100,–. 

2p 21  Bereken het verlies dat boekhoudkantoor G. Klipper lijdt door de buitengebruikstelling en 

de verkoop van de computer aan de medewerker op 1 december 2001. 
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Opgave 6 

Bij deze opgave horen vier informatiebronnen, 4 tot en met 7. Informatiebron 4 bevat 

enkele artikelen uit de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). In informatiebron 5 staan 

gegevens uit het jaarverslag van Buhrmann. Informatiebron 6 geeft enkele financiële 

gegevens van Ahrend en Samas. Informatiebron 7 is een gedeelte van een krantenartikel. 

Nico van Beugen en Harry Admiraal zijn lid van de ondernemingsraad van Ahrend. Dit 

bedrijf houdt zich bezig met de productie en distributie van kantoorartikelen. Sinds begin 

november 2000 zijn er berichten dat Buhrmann van plan is Ahrend (en branchegenoot 

Samas) over te nemen.  

Eind november zullen de ondernemingsraden met hun directies vergaderen over de 

eventuele overname.  

Ter voorbereiding op deze vergaderingen organiseren de drie ondernemingsraden in 

samenwerking met de vakbond, twee gemeenschappelijke studiedagen. Op deze studiedagen 

werken de deelnemers in projectgroepen een aantal vragen uit. De groep van Nico en Harry 

moet de volgende vragen beantwoorden: 

• Wat zijn de voordelen voor Buhrmann van een overname? 

• Kan Buhrmann de overname van Ahrend en Samas financieren zonder haar solvabiliteit in 

gevaar te brengen? 

• Wat zijn de mogelijke gevolgen van de overname door Buhrmann voor het personeel van 

Ahrend? 

2p 22  Heeft een ondernemingsraad bij overnameplannen adviesrecht of instemmingsrecht?

Motiveer het antwoord door aan te geven in welk artikel en in welke regel uit 

informatiebron 4 dit recht verwoord wordt. 

• Wat zijn de voordelen voor Buhrmann van een overname? 

Harry en Nico veronderstellen na bestudering van het jaarverslag van Buhrmann (zie 

informatiebron 5 en 6) dat de overnameplannen alleen serieus zijn als deze passen binnen de 

ondernemingsstrategie van deze onderneming en de overname voor Buhrmann voordelen 

oplevert. 

De overname levert voor Buhrmann voordelen op als: 

– door de overname van Ahrend en Samas het marktleiderschap in Europa verkregen wordt; 

– de rentabiliteit van het gemeenschappelijke totale vermogen van Ahrend en Samas hoger 

is dan die van Buhrmann. 

De totale brancheomzet in 1999 op de Europese distributiemarkt voor kantoorartikelen 

bedraagt € 1,66 miljard. 

2p 23  Bereken op basis van de gegevens van 1999 (zie informatiebron 5 en 6) het marktaandeel 

van Buhrmann op de distributiemarkt van kantoorartikelen in Europa zowel voor als na een 

overname van Ahrend en Samas. Antwoord in ten minste een decimaal (zie formuleblad).

2p 24  Bereken de rentabiliteit van het gemiddeld totale vermogen (RTV) van Buhrmann over 

1999. Antwoord in ten minste een decimaal (zie formuleblad).

2p 25  Geef aan of de overnameplannen voor Buhrmann de twee genoemde voordelen opleveren. 

Motiveer het antwoord. 

• Kan Buhrmann de overname van Ahrend en Samas financieren zonder zijn solvabiliteit in 

gevaar te brengen? 

Veronderstel dat de overname volledig in contanten wordt betaald. Deze contanten kunnen 

door Buhrmann verkregen worden door: 

a deelnemingen in andere dochterondernemingen te verkopen tegen boekwaarde; 

b het uitschrijven van een (obligatie)lening. 

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Uit de toelichting bij het jaarverslag blijkt dat Buhrmann streeft naar een solvabiliteit 

waarbij het eigen vermogen groter is dan het vreemd vermogen. 

2p 26  Toon cijfermatig aan of Buhrmann voor de overname op 31 december 1999 aan de 

genoemde solvabiliteitsnorm voldoet. 

2p 27  Geef, zonder berekening, aan wat de gevolgen voor de solvabiliteit van Buhrmann zullen 

zijn bij elk van de twee bovengenoemde financieringswijzen. 

• Wat zijn de gevolgen van de overname voor het personeel van Ahrend? 

In het krantenartikel (zie informatiebron 7) stelt bestuursvoorzitter Koffrie dat de overname 

niet tot gedwongen ontslagen zal leiden.  

1p 28  Verklaar met behulp van informatiebron 7 waarom de overname eventueel wel verlies van 

werkgelegenheid bij Ahrend kan opleveren. 

2p 29  Noem, afgezien van ontslagen, twee mogelijke gevolgen van de overname door Buhrmann 

voor het personeel van Ahrend. 

Opgave 7 

In deze opgave blijft de BTW buiten beschouwing. 

Handelsonderneming Xtra koopt en verkoopt uitsluitend flessen mineraalwater. De 

verkoopprijs is € 0,50 per fles. De verwachte afzet voor het tweede kwartaal van 2002 is 

1.500.000 flessen. 

Voor het tweede kwartaal van 2002 is de verwachte inkoopprijs van één fles mineraalwater 

€ 0,25. 

De verwachte bedrijfskosten voor het tweede kwartaal van 2002 zijn: 

• variabele inkoopkosten € 0,01 per fles; 

• variabele verkoopkosten € 0,025 per fles; 

• variabele algemene kosten € 0,015 per fles; 

• constante (of vaste) kosten € 200.000,–. 

3p 30  Bereken de verwachte nettowinst voor het tweede kwartaal van 2002. 

Onderneming Xtra wil bepalen hoeveel de afzet in het tweede kwartaal kan dalen voordat 

de break-evenafzet van dat kwartaal bereikt wordt. 

3p 31  Teken op de bijlage die bij deze vraag hoort, voor het tweede kwartaal van 2002, de lijn van 

de totale kosten en de lijn van de totale opbrengsten. Zet bij de lijn van de totale kosten TK 

en bij de lijn van de totale opbrengsten TO. 

2p 32  Bepaal met behulp van de grafiek met hoeveel flessen de verwachte afzet voor het tweede 

kwartaal van 2002 kan dalen voordat de break-evenafzet bereikt wordt. 

Einde 
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Vraag 12 

Verwachte afzet VMS-producten in 2002 voor drogisterij Havanbe. 

Leeftijdscategorie Aantal klanten 

Aantal klanten met 

koopbereidheid 

VMS-producten 

Aantal te kopen 

VMS-producten per 

jaar

0 - 19 jaar    

20 - 39 jaar    

40 - 64 jaar    

 65 jaar    

Totaal 7.500  5.199 

Bijlage bij de vragen 12 en 31

Examen HAVO 2002 

Tijdvak 2 
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Boekje met informatie 
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Formuleblad 

Te gebruiken formules voor de beantwoording van de vragen 23 en 24. 

23  marktaandeel = 
omzet onderneming

100%
omzet markt

×

24  RTV = 
bedrijfsresultaat

100%
gemiddeld geïnvesteerd totale vermogen

×
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Krantenartikel VMS-producten 

Drogisten en supers storten zich op vitaminen 

Gezondheidsproducten in Nederland 

Tientallen potten met pillen en vele, vooral blakende mensen. Wie de huis-aan-huis 

bezorgde folders en krantjes van de laatste maanden opslaat kan het aanzwellende aanbod 

van vitaminen en andere ‘gezonde’ producten nauwelijks zijn ontgaan. Gezondheid is ‘in’ 

en vitaminen zijn dus ‘hot’. 

De markt van vitaminen, mineralen en voedingssupplementen (VMS) wordt zeer lucratief, 

zeggen experts. Geen wonder dat supermarkten en drogisterijen zich opmaken voor de slag 

om de VMS-markt. Daarbij zijn de drogisterijen de gevestigde orde en de supermarkten de 

uitdagers.  

In 1999 zijn de supermarkten op de Nederlandse VMS-markt, waarop de totale omzet in dat 

jaar € 225 miljoen is, nog nauwelijks (met een omzet van € 6,75 miljoen) aanwezig. De 

supermarkten willen best een graantje meepikken van de voorspelde stevige groeicijfers 

(jaarlijks gemiddeld 12,5 procent) en meer dan lucratieve marges (tot zo’n 50 procent). Dat 

is nog eens wat anders dan levensmiddelen zonder groei en lage marges. 

De drogisterijen zijn te verdelen in twee partijen. Aan de ene kant de kleine 

drogisterijketens en de zelfstandige drogisterijen en aan de andere kant de grote 

drogisterijketens. In 1999 hebben deze twee partijen een even groot marktaandeel. 

De grote drogisterijketens zijn al langer bezig met preventieve gezondheid via hun eigen 

huismerken. Kruidvat en Etos hebben al een grote eigen lijn van VMS-producten. DA, de 

grootste drogist in Nederland, verhoogde onlangs het aanbod aan VMS-producten van 12 

naar 70. Bij Dynaretail, de koepel van DA-drogisten, verwacht men dat het oorlog wordt op 

de VMS-markt. 

Directe aanleiding voor het betrekken van de stellingen zijn de plannen van het Numico-

concern om, in navolging van de Amerikaanse markt, ook de West-Europese consument te 

vergasten op een brede lijn aan VMS-producten. Onder de bekende en goed in het gehoor 

liggende merknaam Nutricia, introduceert het concern begin 2001 vijftien nieuwe 

hoogwaardige producten voor de drogisterijen (de eredivisie volgens het concern) en onder 

de naam ‘Sundown’ tachtig tot honderd nieuwe producten voor de supermarkten (de eerste 

divisie). Albert Heijn, Konmar en Super De Boer zijn al door Numico benaderd en hebben 

interesse. 

De stap van deze A-merkfabrikant heeft de detailhandel in Nederland flink opgeschud. Zij 

hebben behoefte aan meer duidelijkheid want de VMS-markt is erg ondoorzichtig. De 

consument weet er weinig van en dat maakt zijn gedrag grillig. 

Toch zijn de drogisterijketens niet bang voor de concurrentie van de supermarkten. Gaat het 

om alledaagse producten dan koopt de consument bij de supermarkt. Maar zodra het om een 

kleurspoeling gaat zie je de consument naar de drogist lopen. Zo gaat het waarschijnlijk ook 

met VMS-producten, aldus een woordvoerder van het Erasmus food management institute. 

 bron: Trouw  
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Gegevens van de door Herbert van Bommel gehouden enquête onder zijn klanten 

Omdat uit landelijk onderzoek blijkt dat de verkoop van VMS-producten sterk 

leeftijdsgebonden is, heeft Herbert van Bommel eerst vastgesteld hoe de leeftijdsopbouw 

van zijn klantenbestand is.  Vervolgens heeft Herbert van Bommel proberen vast te stellen 

hoeveel van zijn klanten bereid zijn om VMS-producten te kopen. Tot slot heeft hij 

proberen vast te stellen hoeveel VMS-producten iemand wil kopen als hij aangeeft bereid te 

zijn om VMS-producten te kopen. 

Het totaal aantal klanten van Herbert van Bommel is 7.500. Onder een representatieve 

groep van zijn klanten heeft hij een enquête gehouden. 

Hieronder staat een overzicht van de uitkomsten van een aantal vragen uit de enquête.  

A. Uit de antwoorden op de enquêtevraag: “Tot welke leeftijdscategorie behoort u?” is het 

volgende overzicht opgesteld: 

Leeftijdscategorie 
0-19 

jaar

20-39 

jaar

40-64 

jaar

 65 

jaar

Aantal klanten per leeftijdscategorie in % van 

het totaal aantal klanten 
24 32 31 13 

B. Uit de antwoorden op de enquêtevraag: “Bent u bereid om VMS-producten te kopen?” 

is het volgende overzicht opgesteld: 

Leeftijdscategorie 
0-19 

jaar

20-39 

jaar

40-64 

jaar

 65 

jaar

Bereidheid VMS-producten te kopen in % van 

het totaal aantal klanten per leeftijdscategorie  
0,5 21 32 40 

C. Uit de antwoorden op de enquêtevraag: “Als u bereid bent om VMS-producten te 

kopen, hoeveel producten denkt u dan gemiddeld per jaar te gaan kopen?” is het 

volgende overzicht opgesteld: 

Leeftijdscategorie 
0-19 

jaar

20-39 

jaar

40-64 

jaar

 65 

jaar

Gemiddeld aantal VMS-producten per jaar 1 2 3 5 

Door het adviesbureau verstrekte informatie in verband met het opnemen van  

VMS-producten in het assortiment van Havanbe

Het voorstel van het adviesbureau voor de financiering in verband met “aanpassing 

winkelpand, aanpassing inventaris en voorraadtoename” luidt als volgt: 

a. De aanpassing van het winkelpand en de aanpassing van de inventaris kunnen het best 

gefinancierd worden met de toegezegde renteloze lening van een familielid van Herbert 

van Bommel. 

b. De voorraadtoename kan gefinancierd worden met kort vreemd vermogen. 

De verwachtingen ten aanzien van de bijdrage van de VMS-producten in de nettowinst van 

Havanbe voor 2002 zijn als volgt: 

• rekening houdend met het klantenbestand van Havanbe, mag Herbert van Bommel in 2002 

rekenen op een gemiddelde verkoopprijs inclusief 19% BTW, van € 24,99 per  

VMS-product;  

• de brutowinst bedraagt 40% van de inkoopprijs exclusief BTW; 

• de totale bedrijfskosten zullen door het opnemen van VMS-producten in 2002 met 

€ 26.560,– toenemen; 

• neemt Havanbe geen VMS-producten in het assortiment op dan bedraagt in 2002 de 

geschatte nettowinst € 55.000,–. 

informatie- 

bron 2 

informatie- 
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Enkele wetsartikelen ondernemingsraad (WOR) 

Artikel 25 WOR aangaande adviesrecht (selectie) 

De ondernemingsraad wordt door de ondernemer in de gelegenheid gesteld advies uit te 

brengen over elk door hem voorgenomen besluit tot: 

a. overdracht van de zeggenschap over de onderneming of een onderdeel daarvan; 

b. beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming of van een belangrijk onderdeel 

daarvan; 

c. belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden van de 

onderneming; 

d. belangrijke wijziging in de organisatie van de onderneming, dan wel in de verdeling van 

bevoegdheden binnen de onderneming; 

e. wijziging van de plaats waar de onderneming haar werkzaamheden uitoefent. 

Artikel 27 WOR aangaande instemmingsrecht (selectie) 

De ondernemer behoeft de instemming van de ondernemingsraad voor elk door hem 

voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van: 

a. een regeling met betrekking tot een pensioenverzekering, een winstdelingsregeling of een 

spaarregeling; 

b. een werktijd- of een vakantieregeling; 

c. een belonings- of een functiewaarderingssysteem; 

d. een regeling op het gebied van de arbeidsomstandigheden of het ziekteverzuim; 

e. een regeling op het gebied van het aanstellings-, ontslag- of bevorderingsbeleid; 

f. een regeling op het gebied van de personeelsopleiding; 

g. een regeling op het gebied van de personeelsbeoordeling. 

informatie- 

bron 4 
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Jaarverslag Buhrmann 

Profiel 

Buhrmann is de belangrijkste leverancier van kantoorartikelen, papier en grafische 

systemen voor de zakelijke markt. De onderneming is met haar Kantoorartikelen Divisies in 

zowel Noord-Amerika als Australië marktleider. In Europa neemt Buhrmann bij 

kantoorartikelen de tweede positie in. Daarnaast is Buhrmann Europese marktleider in de 

groothandel in papier en de distributie van grafische systemen. 

Strategie 

Buhrmann wil zich uitsluitend richten op marketing en distributie van producten en diensten 

aan zakelijke afnemers. Dit betekent dat de productie en detailhandel in beginsel niet tot 

Buhrmann’s werkterrein behoren. Geografisch worden met name regio’s bediend waarin de 

specifieke serviceactiviteiten tot een relatief hoge toegevoegde waarde leiden. 

Geconsolideerde balans van Buhrmann na winstverdeling (in miljoenen euro’s)

   31-12-1999   31-12-1999 

ACTIVA   PASSIVA   

Vaste activa   Eigen vermogen 1.486

immateriële activa 1.883     

materiële activa 561  Vreemd vermogen lang   

financiële vaste activa    503  voorzieningen 309  

   2.947 achtergestelde leningen 352  

Vlottende activa   overige leningen 1.546

voorraden 658    2.207

vorderingen 1.829 Vreemd vermogen kort   

   2.487 crediteuren 969  

Liquide middelen 74 overige schulden 846

      1.815 

                       

Totaal activa 5.508 Totaal passiva 5.508

Uit de toelichting bij het jaarverslag: 

Buhrmann streeft naar een solvabiliteit waarbij het eigen vermogen groter is dan het vreemd 

vermogen. 

Enige kerngegevens van Buhrmann over 1999 en 1998 (in miljoenen euro’s)

  1999 1998

Netto-omzet 5.834 5.356 

Bedrijfsresultaat 199 211 

Nettoresultaat 83 524 

Gemiddeld geïnvesteerd totale vermogen 3.323 1.145 

Netto-omzet per divisie (in miljoenen euro’s)

1999 1998

Kantoorartikelen Noord-Amerika 1.696 1.108 

Kantoorartikelen Europa 635 565 

Kantoorartikelen Australië 119 - 

Papier 2.304 2.109 

Grafische Systemen 528 499 

Informatie Systemen    552 1.075

Totaal 5.834 5.356

informatie- 

bron 5 
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Enige gegevens van Ahrend en Samas over 1999 (bedragen in miljoenen euro’s)

Gezamenlijke netto-omzet van Ahrend en Samas: 1.235 

Gezamenlijk bedrijfsresultaat van Ahrend en Samas: 124 

Rentabiliteit van het gezamenlijke totale vermogen van Ahrend en Samas: 13,6% 

Gezamenlijke netto-omzet van Ahrend en Samas in Europa: 642 

te verdelen in: distributieactiviteiten 33% 

  productieactiviteiten 67% 

Verondersteld wordt dat bij een overname door Buhrmann van Ahrend en Samas in 1999 de 

omzet in 1999 van de gezamenlijke ondernemingen gelijk is aan de totale omzet van de 

afzonderlijke ondernemingen.  

Buhrmann is niet goedkoop uit 

Amsterdam (1 november 2000) 

Het totale bedrag om Ahrend en Samas over te nemen zal circa € 1 miljard bedragen. Dat 

het bod aan de hoge kant is, ligt aan het feit dat zowel Ahrend als Samas de overname als 

vijandig beschouwen. 

Ahrend-voorzitter Koenders, die dinsdagavond door zijn collega Koffrie van Buhrmann 

over het bod werd ingelicht, wees het bod zelfs krachtig af: “Buhrmann heeft helemaal geen 

verstand van meubelen”, zei hij in een reactie. “We kunnen ons toch niet door een ander 

laten splitsen. Ze willen tweederde van ons bedrijf verkopen, wat zullen we nou beleven. 

Dit is absoluut onacceptabel”.  

Het grootste pijnpunt is dat Buhrmann alleen geïnteresseerd is in de distributieactiviteiten. 

Het handelshuis (Buhrmann) heeft al aangekondigd dat de productieactiviteiten die bij 

Ahrend een belangrijke plaats innemen, worden afgestoten zodra de overname afgerond is. 

Dit in het kader van Buhrmanns strategie om niet in eigen beheer te produceren. Bij de 

overname zullen echter geen gedwongen ontslagen vallen, zo heeft Buhrmanns 

bestuursvoorzitter Koffrie verzekerd. 

Het is overigens onzeker of de Nederlandse mededingingsautoriteiten zomaar hun fiat aan 

de overname zullen geven. Een combinatie van Buhrmann en Ahrend/Samas zal in 

Nederland tot een te sterke positie leiden.  

bron: De Telegraaf 

informatie- 

bron 6

informatie- 
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Examen HAVO
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Als bij een vraag een verklaring, uitleg of
berekening gevraagd wordt, worden aan het
antwoord meestal geen punten toegekend als
deze verklaring, uitleg of berekening
ontbreekt.

Geef niet meer antwoorden (redenen,
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden
gevraagd en je geeft meer dan twee redenen,
dan worden alleen de eerste twee in de
beoordeling meegeteld.

Voor dit examen zijn maximaal 67 punten te
behalen; het examen bestaat uit 33 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
Bij dit examen hoort een boekje met informatie.
Op de eerste pagina zijn de te gebruiken
formules opgenomen voor de vragen 1, 6, 14
en 19.
Voor de uitwerking van vraag 12 is een bijlage
toegevoegd.
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���� Opgave 1

In deze opgave wordt geen rekening gehouden met btw.

Wetering N.V. kocht op 1 januari 1998 een vrachtauto voor � 60.000,–. De bijkomende
kosten waren � 4.000,–. De vrachtauto heeft een levensduur van 5 jaar. Na 5 jaar is de
geschatte restwaarde � 19.200,–. Wetering N.V. schrijft op haar vaste activa af met een vast
percentage van de aanschafprijs. Over delen van een jaar wordt naar evenredigheid
afgeschreven.

2p 1 �� Bereken de jaarlijkse afschrijving van de op 1 januari 1998 gekochte vrachtauto 
(zie formuleblad).

1p 2 �� Bereken het jaarlijkse afschrijvingspercentage op deze vrachtauto.
2p 3 �� Bereken de boekwaarde van de vrachtauto op 1 november 2001.

���� Opgave 2

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4 en een bijlage die nodig is om
vraag 12 te beantwoorden. In informatiebron 1 is de balans en de resultatenrekening van
Kronan Holland VOF opgenomen. In informatiebron 2 staan de verkoop- en inkoopprijzen
van de fietsen en de accessoires van Kronan Holland VOF. In informatiebron 3 staat de
verdeling van het aantal Nederlandse leerlingen/ studenten gerangschikt naar schoolsoort en
leeftijdscategorie. In informatiebron 4 staan de verwachte financiële gevolgen voor Kronan
Holland VOF van de marketingstrategie die gericht is op Nederlandse studenten.

Jorrit Kreek en Jehudi van de Brug zijn de vennoten van Kronan Holland VOF, de
Nederlandse agent van het Zweedse fietsenmerk Kronan. De jonge onderneming heeft
een aantal jaren van snelle groei achter de rug.

De activiteiten van Kronan Holland VOF zijn in bepaalde opzichten karakteristiek te
noemen:
• Het assortiment bestaat uit Zweedse legerfietsen met bijbehorende accessoires.

De fietsen worden vooral gekenmerkt door stevigheid en felle kleuren. Ook sommige
accessoires, zoals een nummerbord en een voordrager, zijn opvallend.

• Door de lage verkoopprijs concurreert Kronan Holland VOF met goedkope fietsen uit
de warenhuizen en zelfs met de tweedehands markt (zie voor de verschillende prijzen
informatiebron 2).

• De fietsen en accessoires worden uitsluitend op bestelling geleverd. De bestelling kan
geplaatst worden in de showroom of via de Kronan-website. Enkele weken na de
bestelling wordt de fiets aan huis afgeleverd.

• Mede door handig free publicity (o.a. Nova, NRC Handelsblad en de Volkskrant) te
zoeken, groeiden de afgelopen jaren zowel de omzet als de nettowinst. Daarnaast
probeert Kronan Holland VOF door middel van de internetsite en het organiseren van
evenementen (o.a. Vondelpark-picknicks, popconcerten) een band te creëren met haar
afnemers.

Kronan Holland VOF besluit te onderzoeken of een geconcentreerde marketingstrategie
mogelijk is, waarbij de marketinginspanning gericht wordt op het segment dat bestaat uit
HBO- en universiteitsstudenten tot en met 24 jaar.

100016 28 2 Lees verder
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Kronan Holland VOF overweegt om te adverteren in het blad Spits, een gratis blad voor
metro-, tram- en treinreizigers. Doordat 80% van de Spitslezers jonger dan 40 jaar is,
wordt in één keer een groep van ruim 200.000 ’young urbans’ bereikt. Deze young urbans
werken of studeren en hebben geld over voor kleding, lekker eten en drinken, uitgaan,
vakantie, sport, enz.
Studenten krijgen de mogelijkheid om tegen inlevering van een Kronanbon, die in Spits
gepubliceerd wordt, een Kronan-actiefiets (heren- of damesuitvoering) te bestellen tegen
een speciale prijs. Bij de bestelling van een actiefiets dient de student het
collegekaartnummer te vermelden.
In verband met risico’s die aan geconcentreerde marketingstrategie verbonden zijn stelt
Kronan Holland VOF de onderstaande twee voorwaarden om het plan uit te voeren:
• de doelgroep moet minimaal 2% van de totale bevolking zijn;
• de verwachte rentabiliteit van het gemiddeld eigen vermogen over 2001 moet meer

dan 50% bedragen.

Volgens de balans (zie informatiebron 1) van Kronan Holland VOF bedraagt de waarde van
de voorraad goederen op 31 december 2000 ��3.200,–. In vergelijking met de gemiddelde
tweewielerspeciaalzaak kan men spreken van een zeer geringe voorraadwaarde.

2p 4 �� Geef een verklaring waarom bij Kronan Holland VOF de balanswaarde van de voorraad
goederen geringer zal zijn dan bij de gemiddelde tweewielerspeciaalzaak.

2p 5 �� Noem een materiële en een immateriële producteigenschap van de Kronanfiets.
2p 6 �� Bereken de rentabiliteit van het gemiddeld eigen vermogen over 2000 (zie formuleblad).

Antwoord in tenminste één decimaal.

Kronan Holland VOF hanteerde over 2000 voor alle producten dezelfde brutowinstopslag.
2p 7 �� Bereken met behulp van informatiebron 2 de brutowinstopslag van Kronan in procenten

van de inkoopprijs. Het percentage afronden op gehele procenten.
1p 8 �� Noem een risico dat verbonden is aan geconcentreerde marketing.
1p 9 �� Noem een reden waarom Kronan Holland VOF mag veronderstellen dat de doelgroep

die zij wil bereiken het blad Spits leest.

Studerende Spitslezers krijgen de mogelijkheid een Kronan-actiefiets te bestellen voor
een prijs van � 249,95 inclusief btw. De actiefiets bestaat uit een dames- of herenfiets
inclusief een pomp, een voordrager en een veiligheidsslot.

2p 10 �� Bereken hoeveel procent korting, uitgedrukt in procenten van de totale normale
verkoopprijs, de studerende Spitslezers krijgen indien zij gebruik maken van de
aanbieding. Antwoord in tenminste één decimaal.

3p 11 �� Bereken met behulp van informatiebron 3 of de doelgroep HBO- en universiteitsstudenten
tot en met 24 jaar voldoet aan de voorwaarde van 2% van de totale bevolking.

Als Kronan Holland VOF in 2001 door middel van advertenties in het blad Spits
actiefietsen gaat verkopen aan studenten geeft dat financiële gevolgen. De verwachte
financiële gevolgen staan in informatiebron 4.
Veronderstel bij de beantwoording van vraag 12 dat deze verwachtingen echt gerealiseerd
worden.

10p 12 �� Bereken met behulp van de informatiebronnen 1, 2 en 4 of Kronan Holland VOF door de
advertentiecampagne in Spits haar rentabiliteitsdoel van 2001 zal bereiken. Vul daartoe
de bijlage in die bij deze vraag hoort.
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���� Opgave 3

In deze opgave wordt geen rekening gehouden met btw.

Een groothandel koopt en verkoopt uitsluitend het product Gloro. De verwachte
inkoopprijs van Gloro is � 8,– per fles en de variabele bedrijfskosten zijn � 2,– per fles. De
constante bedrijfskosten zijn � 120.000,– per jaar en zijn gelijkmatig over het jaar verdeeld.
Voor de bepaling van de verkoopprijs van een fles Gloro gebruikt de groothandel een
brutowinstopslag van 80% van de inkoopprijs.
Voor het derde kwartaal van 2001 wordt een afzet van 20.000 flessen Gloro verwacht.

1p 13 �� Bereken de verkoopprijs van een fles Gloro.
3p 14 �� Bereken voor deze groothandel de break-evenomzet per jaar (zie formuleblad).
3p 15 �� Bereken voor deze groothandel de verwachte nettowinst voor het derde kwartaal van 2001.

���� Opgave 4

De directie van postorderbedrijf Losman B.V. heeft de Ondernemingsraad (OR)
uitgenodigd voor een vergadering op 10 mei 2001. Een van de agendapunten is het
voorgenomen besluit van de directie om te fuseren met een ander postorderbedrijf. Uit de
toelichting op dit agendapunt blijkt dat de directie een advies van de OR vraagt over het
voorgenomen fusiebesluit.
Tijdens de vergadering van 10 mei deelt de OR de directie mee dat zij van mening is dat
de gegevens die de directie tot nu toe verstrekt heeft te summier zijn. De OR wil onder
andere weten wat de mogelijke gevolgen van de fusie zijn voor het personeel. De directie
zegt de OR toe deze gegevens op korte termijn te zullen verstrekken.

1p 16 �� Met welk doel is de Wet op de Ondernemingsraden in het leven geroepen?
1p 17 �� Wanneer is een onderneming wettelijk verplicht om een OR in te stellen?
3p 18 �� Welke drie bevoegdheden (rechten) van de OR worden in bovenstaande beschrijving van

Losman B.V. aan de orde gesteld? Licht het antwoord toe met behulp van bovenstaande
tekst.

���� Opgave 5

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 5 tot en met 8. In informatiebron 5 is de balans
van Brunel op 31 december van de jaren 1997 en 1998 opgenomen en in informatiebron 6 de
winst- en verliesrekening van 1997 en 1998, terwijl informatiebron 7 betrekking heeft op de
winstcijfers van het eerste halfjaar van 1999 en van het eerste halfjaar van 1998 en
informatiebron 8 op de winstprognoses van 1999.

Beleggingsclub Pecunia uit Hoorn heeft in juni 1997 een flink pakket aandelen gekocht
van detacheringsbureau Brunel International N.V. (= Brunel). Bij de aankoop van deze
aandelen heeft de door Brunel geformuleerde doelstelling een grote rol gespeeld. Volgens
deze doelstelling moet Brunel in 2002 een omzet van � 450 miljoen halen en moet in 2002
het bedrijfsresultaat 12% van de omzet zijn.

Brunel is werkzaam op een zeer dynamische markt. Brunel houdt zich onder andere bezig
met detachering van personeel bij andere ondernemingen, werving en selectie van
personeel en het inzetten van personeel op projectbasis bij verschillende soorten
organisaties. Het betreft hier over het algemeen hoog gekwalificeerd personeel in de
marktsegmenten accountancy, informatietechnologie, engineering en energie. Op deze
markt is de vraag naar arbeid veel groter dan het aanbod. Op deze krapte wordt onder
andere ingespeeld door een intensieve begeleiding en scholing van de medewerkers.
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Iedere twee weken heeft beleggingsclub Pecunia op dinsdagavond een bijeenkomst
waarin onder meer over aan- en verkoop van de aandelen gesproken wordt. Tijdens deze
bijeenkomsten bekijken de leden van Pecunia de solvabiliteit, de rentabiliteit, de omzet-
en winstontwikkeling en de toekomstverwachting van verschillende ondernemingen.
Bij de beoordeling van de onderzochte ondernemingen hanteert Pecunia de volgende
normen:
–  de rentabiliteit van het eigen vermogen moet meer dan 15% bedragen;
–  de solvabiliteit, berekend als verhouding totaal vermogen/vreemd vermogen moet meer

dan 2 zijn.
In het geval van Brunel volgt Pecunia tevens of de ontwikkeling van omzet en
bedrijfsresultaat in overeenstemming zijn met de door Brunel geformuleerde doelstelling.

De leden van Pecunia hebben met behulp van informatiebron 5 en 6 berekend dat:
• Brunel in 1997 en 1998 voldoet aan de rentabiliteitsnorm;
• Brunel in 1997 voldoet aan de solvabiliteitsnorm;
• uitgaande van de omzet van 1998, de omzet jaarlijks met 18% moet toenemen (steeds ten

opzichte van het daaraan voorafgaande jaar) om de in de geformuleerde doelstelling
genoemde omzet van ��450 miljoen, te halen.

3p 19 �� Laat door middel van een berekening zien dat de solvabiliteit van Brunel op 31 december
1998 voldoet aan de door Pecunia gestelde norm (zie formuleblad). Antwoord in
tenminste één decimaal.

2p 20 �� Heeft een uitgifte van aandelen altijd een positieve werking op de solvabiliteit? Motiveer
het antwoord.

1p 21 �� Heeft Brunel in 1998 aandelen uitgegeven? Motiveer het antwoord.
2p 22 �� Maak met een berekening duidelijk dat uitgaande van de omzet van 1998 de beloofde

omzet van � 450 miljoen in 2002 bereikt zal worden met de bovengenoemde jaarlijkse
omzetgroei van 18%.

De presentatie van de halfjaarcijfers 1999 van Brunel in september 1999 en berichten in
de pers veroorzaken teleurstelling bij de leden van Pecunia. Hoewel de nettowinst op
� 7,8 miljoen uitkwam daalde de beurskoers van het aandeel Brunel. Sommige leden
zetten vraagtekens bij de haalbaarheid van de door Brunel geformuleerde doelstelling.
Anderen zien in de verlaging van de winstprognose een reden om tot verkoop van de
gekochte aandelen over te gaan. Bij de discussie die ontstaat over het aanhouden of
verkopen van de aandelen Brunel gaat het ook om de vraag of de tegenvallende winst
structureel of incidenteel van aard zal zijn.

De leden van Pecunia hebben besloten om de aandelen Brunel te verkopen als één van
onderstaande situaties zich voordoet:
–  het bedrijfsresultaat uitgedrukt in een percentage van de omzet in het eerste halfjaar

van 1999 gedaald is ten opzichte van het eerste halfjaar van 1998;
–  de omzetstijging in 1999 ten opzichte van 1998 minder is dan 18%;
–  de nettowinst in het tweede halfjaar van 1999 naar verwachting lager is dan die van het

eerste halfjaar van 1999.

Maak bij het beantwoorden van vraag 23 tot en met 27 ook gebruik van informatie-
bronnen 7 en 8.

In informatiebron 7 worden de cijfers van het eerste halfjaar van 1999 vergeleken met die
van het eerste halfjaar van 1998 en niet met de cijfers van het tweede halfjaar van 1998.

1p 23 �� Geef een reden waarom in het algemeen de cijfers van het eerste halfjaar niet vergeleken
worden met de cijfers van het tweede halfjaar dat daaraan voorafgaat.

2p 24 �� Bereken het bedrijfsresultaat als percentage van de omzet voor zowel het eerste halfjaar
1998 als het eerste halfjaar 1999. Antwoord afronden op tenminste één decimaal.

2p 25 �� Bereken hoe groot de omzet van Brunel over het tweede halfjaar van 1999 zal moeten
zijn om de omzetstijging in 1999 van 18% per jaar te halen.

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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2p 26 �� Noem twee mogelijke redenen waarom voor Brunel de te verwachten nettowinst over het
tweede halfjaar 1999 lager zal zijn dan de nettowinst van het eerste halfjaar van 1999.
Motiveer het antwoord met behulp van gegevens uit de informatiebronnen.

1p 27 �� Zal Pecunia de aandelen Brunel verkopen? Motiveer het antwoord.

���� Opgave 6

Jan Beremans heeft op 1 augustus 1994 een bedrag van ��43.000,– op een spaarrekening
gezet bij de ING-bank in Enkhuizen. Deze bank vergoedt 0,4% per maand (samengestelde
interest). Vanaf 1 januari 1998 verlaagt deze bank de interest naar 0,35% per maand.
De interest wordt steeds aan het eind van de maand bijgeschreven.
In verband met de aankoop van een zeiljacht voor ��73.500,– neemt Beremans op
1 september 2000 het spaarbedrag inclusief de bijgeschreven interest bij de bank op.

2p 28 �� Bereken de eindwaarde op 1 september 2000 van het door Jan Beremans op 1 augustus
1994 op de spaarrekening gestorte bedrag.

2p 29 �� Bereken het totale interestbedrag dat op deze spaarrekening in de eerste acht maanden
van 2000 is bijgeschreven.

2p 30 �� Bereken welk bedrag op 1 januari 1998 op de spaarrekening van Jan Beremans had moeten
staan om op 1 september 2000 over een tegoed van ��73.500,– te kunnen beschikken.

���� Opgave 7

Naar aanleiding van onderstaande advertentie van Eurosnel wil de heer Pausen bij
Eurosnel � 60.000,– lenen. De lening wil hij volgens het in de advertentie opgenomen
schema in 20 jaar aflossen.

advertentie

1p 31 �� Bepaal voor Pausen het maandelijks te betalen bedrag voor de lening van ��60.000,–.
1p 32 �� Is er sprake van een lineaire lening of van een annuïteitenlening. Motiveer het antwoord.
1p 33 �� Moet de geldnemer enige vorm van zekerheid bieden aan de geldgever? Motiveer het

antwoord.

100016 28 6

Einde

TWEEDE HYPOTHEKEN (Ongeacht de verkoopwaarde)

• 50% notariskosten vergoed! • Géén taxatiekosten • Géén afsluitprovisie!

Bedrag Effectieve rente 120 mnd 180 mnd 240 mnd 360 mnd
in handen Op jaarbasis terug te bet. terug te bet. terug te bet. terug te bet.

��25.000,– 7,2% ��289,– ��223,– ��192,– ��165,–
��40.000,– 7,2% ��462,– ��357,– ��308,– ��264,–
��60.000,– 7,2% ��694,– ��536,– ��462,– ��396,–
��80.000,– 7,2% ��925,– ��715,– ��616,– ��528,–
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����

Vraag 12

begrote resultatenrekening 2001.

netto-omzet zonder korting: ................................................................ = .............................. –

netto-omzet actiefietsen:
.................................................................................................................. = ..............................

totale netto-omzet ..............................

inkoopwaarde zonder korting
................................................................................ = ........................

inkoopwaarde actiefietsen:
................................................................................ = ........................

totale inkoopwaarde ..............................

bruto-omzetresultaat ..............................

overheadkosten ..............................

netto-omzetresultaat ..............................

interestlasten ..............................

nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening ..............................

nettowinst bij een rentabiliteit van het gemiddeld 
eigen vermogen van 50% = ..............................

conclusie:
voldoet wel / niet (juiste antwoord omcirkelen)

Examen HAVO 2001

Tijdvak 1
Woensdag 30 mei
9.00–12.00 uur

Examennummer

...............................................................

Naam

...............................................................
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Boekje met informatie
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���� Formuleblad

Te gebruiken formules voor de beantwoording van de vragen 1, 6, 14 en 19

aanschafwaarde – restwaarde
1 �� afschrijving = 

levensduur              

winst
6 �� rentabiliteit gemiddeld eigen vermogen =                                                                  x 100%

gemiddeld geïnvesteerd eigen vermogen

totale constante kosten
14 �� break-evenomzet =                                                                  x verkoopprijs per stuk

verkoopprijs – variabele kosten per stuk

totaal vermogen
19 �� solvabiliteit = 

vreemd vermogen
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informatie- De balans en resultatenrekening van Kronan Holland VOF (in euro’s)
bron 1

Balans per 31 december 1999 2000

Inventaris 63.500 78.200
Voorraad goederen 2.200 3.200
Nog te ontvangen bedragen 2.650 2.800
Bank 9.300 27.220
Kas 1.550 750

79.200 112.170

Eigen vermogen 53.700 86.900
5% Onderhandse lening 20.350 19.870
Crediteuren 5.150 5.400

79.200 112.170

Resultatenrekening over 2000

Netto-omzet  296.120
Inkoopwaarde van de omzet (inclusief inkoopkosten) 214.580
Bruto-omzetresultaat  81.540
Algemene kosten 23.420
Verkoopkosten 21.200
Overheadkosten  44.620
Netto-omzetresultaat  36.920
Interestlasten  1.610
Nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening  35.310

informatie-
bron 2

De verkoopprijzen bij normale verkoop en de inkoopprijzen van Kronan-fietsen en
accessoires (in euro’s).

De in de prijslijst opgenomen verkoop- en inkoopprijzen zijn geldig van 1 januari 2000 tot
en met 31 december 2001. De opgenomen verkoopprijzen zijn inclusief 17,5% btw, de
inkoopprijzen zijn inclusief inkoopkosten en exclusief btw.

100016 28A 3 Lees verder

Verkoopprijs Inkoopprijs
(incl. 17,5% btw) (excl. 17,5% btw)

Heren-/damesfiets � 229,00 � 141,00

Kinderfiets � 170,00 � 105,00

Pomp � 6,50 � 4,00

Voordrager � 38,90 � 24,00

Veiligheidsslot � 29,20 � 18,00
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informatie- Aantal Nederlandse leerlingen/studenten per schoolsoort naar leeftijdsgroepen (× 1.000) 
bron 3 per 1 januari 1999.

De totale Nederlandse bevolking omvat per 1 januari 1999 15.625 × 1.000 personen.

naar: CBS; 1999

informatie- Te verwachten financiële gevolgen in 2001 van de gekozen marketingstrategie:
bron 4

• aan studerende Spitslezers zullen 620 actiefietsen (inclusief pomp, voordrager en slot)
tegen de speciale prijs van ��249,95 inclusief btw verkocht worden;

• de netto-omzet van de artikelen zonder korting (fietsen en accessoires) zal als gevolg
van deze actie met 15% dalen ten opzichte van 2000;

• de overheadkosten zullen stijgen tot ��49.000,–;
• de interestlasten blijven ten opzichte van 2000 gelijk;
• het gemiddeld eigen vermogen zal ��78.000,– bedragen.

100016 28A 4 Lees verder

Totaal Leeftijd in jaren

3–11 12–15 16–19 20–24 >24

Totaal voltijd onderwijs 3.209 1.553 720 565 306 65

Basisonderwijs 1.564 1.487 77

(Voortgezet) speciaal onderwijs 121 65 41 15

Voortgezet onderwijs 852 1 601 249 1

Middelbaar beroepsonderwijs 286 1 219 62 4

Hoger beroepsonderwijs (HBO) 237 57 154 26

Universitair onderwijs 149 25 89 35
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informatie- Geconsolideerde balans van Brunel 1998 en 1997 (in duizenden euro’s) na voorstel 
bron 5 winstverdeling

naar: Jaarrekening Brunel, 1998

informatie- Geconsolideerde winst- en verliesrekening van Brunel 1998 en 1997 (in duizenden euro’s)
bron 6

naar: Jaarrekening Brunel, 1998
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31-12-1998 31-12-1997

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa 4.687 3.027

Financiële vaste activa 302 0

4.989 3.027

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen 67.400 42.474

Effecten 31 31

Liquide middelen 36.923 40.615

104.354 83.120

109.343 86.147

EIGEN VERMOGEN 

Geplaatst kapitaal 1.003 996 

Agio reserve 35.977 35.126

Algemene reserve 38.116 24.260

75.096 60.382

VOORZIENINGEN 795 828

KORTLOPENDE SCHULDEN 33.452 24.937

109.343 86.147

1998 1997

OMZET 233.898 163.598

Directe kosten 161.735 110.233

Brutomarge 72.163 53.365

Personeelskosten 28.395 19.395

Afschrijving 1.646 1.041

Overige bedrijfskosten 19.026 12.480

Totaal bedrijfskosten 49.067 32.916

Bedrijfsresultaat 23.096 20.449

Financiële lasten en baten 842 580

Resultaat deelnemingen – 222 0

Resultaat voor belastingen 23.716 21.029

Belastingen 7.977 7.517

NETTOWINST 15.739 13.512
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informatie- Halfjaarcijfers Brunel International N.V. eerste halfjaar 1999 en 1998 (in duizenden euro’s)
bron 7

Eerste halfjaar Eerste halfjaar
1999 1998

Omzet 124.600 110.000
Brutomarge 39.000 33.400
Bedrijfsresultaat 10.500 10.100
Resultaat voor belasting 11.300 10.500
Nettowinst 7.800 6.700

bron: internetsite AEX

informatie- Brunel verlaagt winstprognose
bron 8

Brunel-topman Jan Brand toonde zich gisteren tevreden over de gang van zaken bij zijn
detacheringsbureau. Beleggers waren echter absoluut „not amused” over het verlagen van de
winstverwachting van de eind maart 1999 genoemde 25% naar 15% voor heel 1999 ten
opzichte van 1998. De koers zakte fors in.
Tegenvallers in de sector energie en de hoge kosten van de reclamecampagnes waarmee
nieuw personeel moest worden geworven, waren volgens Brunel de voornaamste oorzaken
voor het achterblijven van de winstgroei. Voor het tweede halfjaar van 1999 verwacht men
hierin geen verbetering.
De nettowinst van het eerste halfjaar van 1999 kwam uit op � 7,8 miljoen.
Het resultaat werd bovendien beïnvloed door een incidentele bate van � 0,9 miljoen.
De omzet steeg slechts met 13,3% tot � 124,6 miljoen. Brunel houdt er rekening mee dat de
vraag naar IT-diensten de laatste maanden van 1999 terug zal lopen onder invloed van de
eeuwwisseling.

naar: De Telegraaf september 1999
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Als bij een vraag een verklaring, uitleg of
berekening gevraagd wordt, worden aan het
antwoord meestal geen punten toegekend als
deze verklaring, uitleg of berekening
ontbreekt.

Geef niet meer antwoorden (redenen,
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden
gevraagd en je geeft meer dan twee redenen,
dan worden alleen de eerste twee in de
beoordeling meegeteld.

Voor dit examen zijn maximaal 63 punten te
behalen; het examen bestaat uit 32 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
Bij dit examen hoort een boekje met informatie;
op de eerste pagina zijn de te gebruiken
formules opgenomen voor de vragen 6 en 24.
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■■■■ Opgave 1

In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing.

Bandino B.V. is een handelsonderneming in autobanden die de voorraad waardeert tegen
de historische aanschafprijs. Op 31 december 2000 lagen 243 autobanden in het magazijn
opgeslagen met een aanschafprijs van ��55,– per stuk. Bandino B.V. heeft op
31 december 2000 56 autobanden verkocht, waarvan de levering op 12 januari 2001
gepland is. Bandino B.V. heeft eind december 2000 bij een leverancier 83 autobanden
besteld met een aanschafprijs van ��55,40 per stuk. Deze banden zullen naar verwachting
op 5 januari 2001 worden geleverd.

1p 1 ■ Voor welk bedrag staat de technische voorraad autobanden bij Bandino B.V. op
31 december 2000 op de balans?

2p 2 ■ Bereken de economische voorraad autobanden in stuks op 31 december 2000.

Aan het aanhouden van een voorraad is een aantal risico’s verbonden.
1p 3 ■ Leg uit dat het aanhouden van een economische voorraad een commercieel risico kan

inhouden.

■■■■ Opgave 2

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 3. In informatiebron 1 is de
balans van Lasser B.V. per 31 december 2000 opgenomen en in informatiebron 2 en 3 staan
gegevens over het eventueel door Lasser B.V. op te richten onderdelenmagazijn.

Automobielbedrijf Lasser B.V., dealer van een bekend automerk, is een groot en modern
bedrijf met een aantal vestigingen in het midden van het land.
De directie van Lasser B.V. is in 2000 door de importeur benaderd met het voorstel om
een centraal onderdelenmagazijn te openen dat autodealers, die hetzelfde merk als Lasser
voeren, van onderdelen zal voorzien. Dit onderdelenmagazijn zal deel gaan uitmaken van
Lasser B.V.
De directie heeft het voorstel van de importeur voorgelegd aan de aandeelhouders.
Zij vinden het voorstel de moeite waard om te bestuderen, maar stellen een viertal
voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Deze voorwaarden luiden als volgt:
a. Het voor de investering benodigde vermogen, dat ��1.200.000,– is, moet gedeeltelijk

verkregen worden door een plaatsing van aandelen bij bestaande aandeelhouders.
Het tekort moet door middel van een lening van de importeur gefinancierd worden.

b. De solvabiliteit van Lasser B.V. mag, uitgaande van de balans van 31 december 2000
met niet meer dan 15% dalen tengevolge van de financiering van de investering van
� 1.200.000,– in het onderdelenmagazijn. De solvabiliteit wordt bij Lasser B.V. bepaald
met behulp van de verhouding tussen de totale activa en het totaal vreemd vermogen.

c. De met het onderdelenmagazijn te behalen nettowinst moet tenminste 10% van de
omzet van de onderdelen zijn.

d. De importeur moet de promotieactiviteiten van Lasser B.V. ondersteunen.

De directie bespreekt deze voorwaarden met de importeur.
Op de aandeelhoudersvergadering, waar besloten moet worden of met het
onderdelenmagazijn kan worden gestart, worden de uitkomsten van het overleg met de
importeur nader toegelicht. De uitkomsten zijn:
– de importeur is bereid per 1 januari 2001 aan Lasser B.V. een lening te verstrekken ten

bedrage van ��800.000,– tegen een interestvergoeding van 6% per jaar en met een
looptijd van 10 jaar. De aflossing zal geschieden met gelijke halfjaarlijkse bedragen.
De betaling van de aflossing en de rente zal steeds op 1 januari en 1 juli plaatsvinden,
voor het eerst op 1 juli 2001.

– de importeur is bereid het dealernetwerk te informeren. Zie informatiebron 3.
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1p 4 ■ Waarom wordt de door de importeur verstrekte lening een onderhandse lening genoemd?
2p 5 ■ Bereken het bedrag aan interest dat ten laste van de resultatenrekening over 2001

gebracht moet worden in verband met de door de importeur verstrekte lening, indien
deze lening op 1 januari 2001 verstrekt wordt.

3p 6 ■ Bereken met behulp van informatiebron 1 de solvabiliteit als verhouding tussen de totale
activa en het totaal vreemd vermogen, van Lasser B.V. op 31 december 2000 in tenminste
één decimaal (zie formuleblad).

2p 7 ■ Bereken volgens dezelfde methode als bij vraag 6 de solvabiliteit van Lasser B.V. nadat de
investering in het onderdelenmagazijn en de bijbehorende financiering in de balans van
31 december 2000 zijn verwerkt.

2p 8 ■ Bereken de procentuele verandering van de solvabiliteit van Lasser B.V. in tenminste één
decimaal tengevolge van de investering in het onderdelenmagazijn en de bijbehorende
financiering.

3p 9 ■ Bereken met behulp van informatiebron 2 de verwachte nettowinst voor 2000 van het
onderdelenmagazijn als percentage van de onderdelenomzet van het onderdelenmagazijn
in tenminste één decimaal.

Een van de aandeelhouders vraagt zich naar aanleiding van de brief van de importeur af
of de locatie van het magazijn aan de rand van de stad wel juist gekozen is. Een andere
aandeelhouder vindt de inhoud van de brief te summier. Hij had liever gezien dat alle
instrumenten van de marketingmix in de brief genoemd werden.

2p 10 ■ Noem twee argumenten voor het plaatsen van het onderdelenmagazijn aan de rand van
de stad. Noem daarbij één argument uit informatiebron 3.

In de brief van de importeur zijn naast de prijs nog andere marketinginstrumenten
opgenomen.

2p 11 ■ Noem naast de prijs twee andere marketinginstrumenten die in informatiebron 3 zijn
opgenomen. Licht het antwoord toe met behulp van de tekst van informatiebron 3.

Als de importeur een lening verstrekt van ��800.000,– om het centraal onderdelenmagazijn
gedeeltelijk te financieren moet ook het eigen vermogen vergroot worden door het plaatsen
van een aantal aandelen. De emissiekoers van de aandelen wordt vastgesteld op ��125,–.
De nominale waarde van een aandeel is ��100,–.

2p 12 ■ Bereken hoeveel aandelen in totaal geplaatst zouden moeten worden om de financiering
van het onderdelenmagazijn rond te krijgen.

Op de aandeelhoudersvergadering blijkt dat:
– 4 aandeelhouders bereid zijn om elk 350 aandelen te kopen en
– 16 aandeelhouders elk 100 aandelen zullen kopen.

4p 13 ■ Geef voor elk van de vier door de aandeelhouders opgestelde voorwaarden (a tot en met d)
aan of er aan voldaan wordt.
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■■■■ Opgave 3

Kappio is een detaillist die gespecialiseerd is in kleinmeubelen. Kappio stelt twee keer per
jaar haar assortiment vast en bepaalt gelijktijdig de verkoopprijzen van de goederen.
Kappio berekent de verkoopprijzen door de verwachte inkoopprijs exclusief btw te
verhogen met een brutowinstopslag van 85%. Bij de verkoop van de goederen moet
Kappio 17,5% btw in rekening brengen.

2p 14 ■ Bereken de verkoopprijs inclusief btw van een cd-rek met een inkoopprijs van � 25,–
exclusief btw.

Na afloop van het eerste kwartaal van 2001 heeft Kappio de volgende gegevens verzameld:
– gerealiseerde omzet inclusief btw ��826.025,–;
– inkoopwaarde van de omzet exclusief btw ��385.000,–;
– inkoopkosten ��22.000,– exclusief btw;
– algemene kosten ��82.000,– exclusief btw;
– verkoopkosten ��38.000,– exclusief btw.

3p 15 ■ Bereken de gerealiseerde nettowinst over het eerste kwartaal van 2001.

■■■■ Opgave 4

Handelsonderneming Venduur betrekt haar producten van zowel binnenlandse als
buitenlandse fabrikanten en verkoopt deze producten uitsluitend aan detaillisten.
De detaillisten worden regelmatig bezocht door vertegenwoordigers van Venduur. Tot de
taak van de vertegenwoordigers behoort onder andere het op de hoogte houden van de
detaillisten van nieuw op de markt uitgebrachte producten.
Daarnaast zijn deze vertegenwoordigers met reclamestands aanwezig op
consumentenbeurzen en jaarmarkten waar ze productdemonstraties verzorgen.

De directie van Venduur overweegt om in de toekomst bestellingen van detaillisten niet
meer door de vertegenwoordigers te laten opnemen maar gebruik te gaan maken van
internet. Ook zullen de nieuw uit te brengen producten met behulp van het internet aan
de detaillisten gepresenteerd worden. Voor de vertegenwoordigers zullen vervangende
werkzaamheden gezocht worden.

1p 16 ■ Is er bij de levering van de producten door Venduur sprake van directe of indirecte
distributie? Verklaar het antwoord.

1p 17 ■ Leg uit of er bij het houden van productdemonstraties op consumentenbeurzen en
jaarmarkten door de vertegenwoordigers van Venduur sprake is van een push- of een
pullstrategie.

2p 18 ■ Noem voor Venduur zowel één voor- als één nadeel dat verbonden is aan het gebruik
maken van internet in plaats van het inschakelen van vertegenwoordigers.
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■■■■ Opgave 5

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 4 tot en met 6. In informatiebron 4 is informatie
opgenomen over het aandeel VendexKBB N.V., de nettowinst en de dividenduitkering van
VendexKBB N.V. Informatiebron 5 bevat balansen van VendexKBB N.V. en informatiebron 6
geeft inzicht in de opbouw van de nettoresultaten van VendexKBB N.V.

De heer Cornelis Vries heeft op 1 februari 1998, op basis van de goede resultaten van
VendexKBB N.V. in het boekjaar 1997/1998 (dit is het boekjaar dat loopt van 1 februari
1997 tot en met 31 januari 1998), 400 gewone aandelen van deze onderneming gekocht.
Met name de rentabiliteit op het eigen vermogen van 64,5%, een dividend van ��1,23 per
aandeel en het dividendbeleid van VendexKBB N.V. heeft hij als positief ervaren.

Cornelis Vries wil begin februari 1999 vaststellen of VendexKBB N.V. de goede resultaten
van 1997/1998 in 1998/1999 heeft kunnen evenaren. Als dat niet zo is en als dit naar
verwachting blijvend is gaat hij de aandelen verkopen.
Voor de beantwoording van de vragen 19 tot en met 23 dient men informatiebron 4 te
raadplegen.

2p 19 ■ Bereken welk bedrag Cornelis Vries op 1 februari 1998 betaald heeft voor de 400 aandelen
VendexKBB. Met eventuele aankoopkosten hoeft men geen rekening te houden.

1p 20 ■ Bereken welk bedrag aan dividend Cornelis Vries in 1999 over het boekjaar 1998/1999
uitgekeerd krijgt over zijn op 1 februari 1998 gekochte aandelen VendexKBB.

De particuliere beleggers bezaten samen op 31 januari 1999 17.397.012 gewone aandelen.
2p 21 ■ Bereken mede met behulp van informatiebron 4 het totaal aantal uitstaande gewone

aandelen per 31 januari 1999.
2p 22 ■ Bereken met behulp van het totaal aantal uitstaande gewone aandelen per 31 januari

1999 en het dividend per gewoon aandeel welk percentage van de nettowinst van het
boekjaar 1998/1999 werd uitgekeerd aan de gewone aandeelhouders. Antwoord in
tenminste één decimaal.

1p 23 ■ Voldoet het in de voorgaande vraag berekende percentage aan het dividendbeleid van
VendexKBB? Motiveer het antwoord.

De vennootschappelijke balans per 31 januari 1999 en 1998 en het vennootschappelijke
resultatenoverzicht voor de boekjaren 1998/1999 en 1997/1998 van VendexKBB N.V. staan
in informatiebronnen 5 en 6.

2p 24 ■ Bereken de rentabiliteit van het gemiddeld eigen vermogen na belasting over de periode
1 februari 1998 tot en met 31 januari 1999 (zie formuleblad). Antwoord in tenminste
één decimaal.

Cornelis Vries tracht aan de hand van de gegevens uit informatiebron 6 een inschatting te
maken van het te verwachten nettoresultaat van VendexKBB N.V. voor het boekjaar
1999/2000. Cornelis Vries vraagt zich af of de sterke daling van het „Resultaat
deelnemingen” in het boekjaar 1998/1999 tijdelijk of blijvend van aard zal zijn.

1p 25 ■ Onder welke balanspost zijn bij VendexKBB N.V. deelnemingen opgenomen?
1p 26 ■ Geef een verklaring van de daling van het „Resultaat deelnemingen” in het boekjaar

1998/1999 ten opzichte van het boekjaar 1997/1998.

In informatiebron 4 staat vermeld dat het resultaat uit verkoop en herontwikkeling van
onroerend goed in het boekjaar 1998/1999 afnam.

1p 27 ■ Tot welk deelresultaat uit informatiebron 6 moet men het resultaat uit de verkoop van
onroerend goed rekenen?

3p 28 ■ Mag Cornelis Vries op grond van de beschikbare gegevens verwachten dat het
nettoresultaat voor belastingen in het boekjaar 1999/2000 dichter bij dat van het boekjaar
1997/1998 of dichter bij dat van 1998/1999 zal liggen? Motiveer het antwoord.

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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■■■■ Opgave 6

In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing.

Voor het boekjaar 2000 bedroeg de omzet van speelgoedwinkelketen Hiawatta in
Nederland � 4.500.000,–. Daarmee bereikte zij in 2000 een in omzet gemeten marktaandeel
van 15% in Nederland.
De totale omzet op de Nederlandse speelgoedmarkt zal in 2001 ten opzichte van 2000
naar verwachting met 20% groeien. Voor 2001 streeft Hiawatta naar een Nederlands
marktaandeel van 18%.

1p 29 ■ Bereken de totale omzet op de Nederlandse speelgoedmarkt over 2000.
3p 30 ■ Bereken met hoeveel procent de omzet van Hiawatta in het jaar 2001 ten opzichte van

2000 moet toenemen om de doelstelling van een marktaandeel van 18% te bereiken.

De marketingafdeling van Hiawatta meent dat om in 2001 het marktaandeel van 18% te
behalen het algemene brutowinstopslagpercentage dat in 2000 30% van de inkoopprijs
was, verlaagd dient te worden tot 25% van de inkoopprijs. De inkoopprijzen van het
speelgoed zullen in 2001 niet veranderen ten opzichte van 2000.
In 2000 verkocht Hiawatta het populaire artikel Kirk (een pratend paardje) voor � 45,50 per
stuk.

3p 31 ■ Bereken hoeveel stuks Kirk in 2001 na prijsverlaging verkocht moeten worden om op dit
artikel een brutowinst van ��175.000,– te realiseren.

■■■■ Opgave 7

De directie van Beekhuis Logistiek wil een reorganisatie doorvoeren. Een deelplan van
het reorganisatieplan is het personeelsplan. Uit het personeelsplan, dat voorgelegd zal
worden aan de ondernemingsraad blijkt onder andere het volgende:
– Op sommige afdelingen zal meer en op andere afdelingen minder personeel nodig zijn;
– Op bepaalde tijden in het jaar zal er tijdelijk behoefte zijn aan meer personeel;
– Na de reorganisatie zal het aantal fulltime banen met 10% zijn afgenomen.
Het bureau Arbeidsvoorziening heeft geen toestemming verleend voor gedwongen
ontslag en zal dit in de nabije toekomst ook niet doen.

4p 32 ■ Noem vier (mogelijke) maatregelen die de directie van Beekhuis Logistiek moet of kan
nemen om zoveel mogelijk op bovenstaande drie omstandigheden (waarbij rekening
gehouden moet worden met de eis van het bureau Arbeidsvoorziening) in te spelen.

100020 28 6

Einde

Pagina: 737Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



■■■■
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■■■■ Formuleblad

Te gebruiken formules voor de beantwoording van de vragen 6 en 24.

waarde totale activa
6 ■ solvabiliteit = 

totaal vreemd vermogen

winst na belasting
24 ■ rentabiliteit gemiddeld eigen vermogen = x 100%

gemiddeld geïnvesteerd eigen vermogen
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informatie- De balans van Lasser B.V. op 31 december 2000.
bron 1

informatie- Verwachte kosten en opbrengsten onderdelenmagazijn voor 2001:
bron 2 (alle bedragen zijn exclusief btw)

Omzet onderdelen � 3.750.000,–
Inkoopwaarde van de omzet onderdelen � 2.437.500,–
Inkoopkosten � 235.000,–
Verkoopkosten (overhead) � 320.000,–
Algemene kosten (inclusief rente, afschrijving, etc.) � 175.000,–

Voor de jaren na 2001 verwacht men ten aanzien van deze gegevens geen grote wijzigingen.

informatie- Gedeeltes van een brief die de importeur aan alle dealers zal zenden bij de opening van
bron 3 het nieuwe onderdelenmagazijn.

Datum

Geachte dealers,

Op 2 januari 2001 zal op het noordelijk industrieterrein „de Vechtlanden” aan de grens
van Utrecht aan de autoweg A 12 door Automobielbedrijf Lasser B.V. een centraal
onderdelenmagazijn geopend worden. ……………
Voor u als dealer zal dit een aantal voordelen hebben. Zo zullen de onderdelen, indien
deze voor 12 uur besteld zijn, nog dezelfde dag op uw bedrijf afgeleverd worden. Op de
onderdelen die door de fabrikant van uw merk gefabriceerd worden en die alle dezelfde
merknaam hebben, zal nu 1 jaar garantie gegeven worden in plaats van de gebruikelijke
zes maanden. Alle onderdelen zullen tegen de thans geldende prijzen geleverd worden.
……………
Alle onderdelen zullen zorgvuldig verpakt zijn. Op de verpakking zullen zonodig de
montagevoorschriften vermeld staan. Indien u dat wenst kunt u bij de montage van een
aantal onderdelen gebruik maken van de telefonische helpdesk die in het centraal
onderdelenmagazijn aanwezig zal zijn.
……………
Wij zijn er van overtuigd dat u uw cliënten, door het sneller leveren van de onderdelen
door het onderdelenmagazijn, een nog betere service kunt verlenen.

Hoogachtend,
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informatie- Uit het jaarverslag van VendexKBB betreffende het boekjaar 1 februari 1998 – 31 januari
bron 4 1999

(Het boekjaar bij VendexKBB loopt van 1 februari tot en met 31 januari.)

Aandelen
Het concern kent vier soorten aandelen:
• De beursgenoteerde gewone aandelen met een nominale waarde van � 0,03.
• Preferente aandelen A
• Preferente aandelen B
• Voorts kunnen 11.500 preferente aandelen C (nominaal � 500) worden uitgegeven.

Spreiding aandelenbezit
Per 31 januari 1999 stond van het totale aantal gewone aandelen 59% uit bij institutionele
beleggers in het buitenland, 21% bij Nederlandse instituten en 20% bij particuliere beleggers.

Beursnotering
De gewone aandelen zijn genoteerd aan de Amsterdamse effectenbeurs. Het aandeel maakt
sinds 23 februari van het verslagjaar deel uit van de AEX-index. Opties op aandelen VendexKBB
worden verhandeld op de AEX in Amsterdam (symbool: VDX).

Koersen
Koersen aandeel VendexKBB op de effectenbeurs van Amsterdam in indexcijfers (aangepast) 
1 november 1998 = 100 = � 21,25

Nettowinst van het boekjaar 1 februari 1998 – 31 januari 1999 � 126 miljoen
De nettowinst bedroeg � 126 miljoen. De nettowinst over het vorige boekjaar (� 520 miljoen)
was uitzonderlijk hoog door aanzienlijke incidentele baten (onder andere verkoop van de
dochteronderneming Vedior).

Zoals reeds aangekondigd aan het begin van het verslagjaar kwam het resultaat uit verkoop en
herontwikkeling van onroerend goed aanmerkelijk lager uit dan in het vorige boekjaar.

Dividendbeleid
Het dividendbeleid is erop gericht voor het gewone dividend een uitkeringspercentage te
realiseren van 30% tot 40% van de nettowinst.

Dividend van het boekjaar 1 februari 1998 – 31 januari 1999 � 0,34
Na uitkering van het dividend op de preferente aandelen A en B is � 117 miljoen beschikbaar voor
reservering en dividend op gewone aandelen. Gereserveerd wordt � 88 miljoen. Per gewoon
aandeel VendexKBB zal een dividend worden uitgekeerd van � 0,34.

100020 28A 4 Lees verder

Datum       Index

1 februari 1998 101
1 november 100

15 november 98
1 december 94

15 december 84
1 januari 1999 94

15 januari 90
1 februari 112

15 februari 108
1 maart 116

Pagina: 741Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



informatie- Vennootschappelijke balans VendexKBB N.V. per 31 januari 1999 en 1998 na
bron 5 winstverdeling (in miljoenen euro’s).

bron: naar jaarverslag 1998/1999 VendexKBB

informatie- Vennootschappelijke resultatenoverzicht VendexKBB N.V. over de boekjaren 1998/1999
bron 6 en 1997/1998 (in miljoenen euro’s).

bron: naar jaarverslag 1998/1999 VendexKBB
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Als bij een vraag een verklaring, uitleg of
berekening gevraagd wordt, worden aan het
antwoord meestal geen punten toegekend als
deze verklaring, uitleg of berekening
ontbreekt.

Geef niet meer antwoorden (redenen,
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden
gevraagd en je geeft meer dan twee redenen,
worden alleen de eerste twee in de
beoordeling meegeteld.

Dit examen bestaat uit 33 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
Bij dit examen hoort een boekje met informatie.
Voor de uitwerking van vraag 31 is een bijlage
toegevoegd.
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■■■■ Opgave 1

Handelsonderneming Frisco heeft op 1 april 2000 een nieuwe sorteermachine gekocht met
een aanschafwaarde van � 193.875,– inclusief 17,5% btw. De verwachte economische
levensduur is tien jaar en de verwachte restwaarde bedraagt � 16.500,– exclusief btw.
Frisco schrijft jaarlijks op 31 december af met een vast percentage van de aanschafwaarde.
Over delen van een jaar wordt naar evenredigheid afgeschreven. De onderneming
waardeert in haar jaarrapport/ jaarverslag de vaste activa tegen de verkrijgingsprijs
(aanschafwaarde) na aftrek van de verrichte afschrijvingen.

2p 1 ■■ Bereken het per vol jaar af te schrijven bedrag op de sorteermachine.
1p 2 ■■ Bereken het jaarlijkse afschrijvingspercentage (in ten minste 1 decimaal).
2p 3 ■■ Bereken de balanswaarde van de sorteermachine op 31 december 2003.

Stel dat Frisco zou besluiten om per 1 januari 2004 de vaste activa te gaan waarderen
tegen de actuele waarde en dat de actuele waarde van de sorteermachine op dat moment
� 120.000,– is.

2p 4 ■■ Op welke wijze zal door deze beslissing de omvang en samenstelling van het eigen
vermogen op de balans van Frisco op 1 januari 2004 veranderen?

■■■■ Opgave 2

Bericht uit de krant van 24 maart 1999:

Imago kleinmetaal opgepoetst met cao
Een zware bevalling was het, de tweejarige cao voor de sector kleinmetaal. De cao geldt
voor de 340.000 werknemers die werken in de metaalbewerking, bij benzinestations, in de
goud- en zilverbewerking, maar ook als automonteur, elektricien, loodgieter of fietsenmaker.
De werknemers krijgen er per 1 juli 1999 3 procent bij en een jaar later nog eens
2,75 procent.

1p 5 ■■ Tussen welke partijen wordt een cao afgesloten?
1p 6 ■■ Mocht een autobedrijf zijn monteurs per 1 juli 1999 een loonsverhoging geven van meer

dan 3%? Verklaar het antwoord.

■■■■ Opgave 3

Bij een analyse van postorderbedrijven ziet men dat deze bedrijven werkzaam zijn binnen
de volgende vier marktspecialisaties:

• algemeen warenhuisassortiment, veelal met het accent op kleding;
• boekenclubs en verzenduitgeverijen, werkend met verplichte kwartaalafname dan wel

met gerichte mailing;
• bank- en verzekeringswezen;
• een divers assortiment, met bijvoorbeeld bloembollen, wijn of cosmetica.

Deze vier marktspecialisaties waren in 1998 naar omzet gemeten respectievelijk 40%, 30%,
25% en 5% van de totale postordermarkt. De totale omzet van de postordermarkt
bedroeg in Nederland in 1998 � 1 miljard. Binnen de Nederlandse postordermarkt voor
het algemeen warenhuisassortiment opereren naast Wehkamp met een marktaandeel van
50%, ook Otto, Neckermann, Termeulen, Quelle en Keurkoop. In deze marktspecialisatie
hebben Neckermann en Otto, de meest directe concurrenten van Wehkamp, samen een
omzet die de helft bedraagt van die van Wehkamp.

2p 7 ■■ Bereken de omzet van Wehkamp op de postordermarkt voor het algemeen
warenhuisassortiment in 1998.

1p 8 ■■ Heeft Wehkamp in 1998 op de Nederlandse postordermarkt voor het algemeen
warenhuisassortiment een marktpositie om marktleider te zijn? Verklaar je antwoord.
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Het buitenlandse postorderbedrijf Home Delivery wil in 1999 de Nederlandse
postordermarkt binnendringen met het kledingassortiment „Look Xtra, een vlotte mode
in een maatje meer”. Dit assortiment omvat uitsluitend kleding met grotere maten.
Gestart zal worden met dameskleding vanaf maat 46.
Voor het verzenden van de kledingcatalogus wil Home Delivery slechts één adressenbestand
aankopen. In de aangeboden adressenbestanden zijn geen gegevens aanwezig die
betrekking hebben op kleding. Home Delivery wil een adressenbestand aankopen waarin
de grootste groep potentiële klanten vertegenwoordigd is.
In informatiebron 1 zijn vier adressenbestanden vermeld die Home Delivery bij een van
de aanbieders kan kopen.
Stel dat Home Delivery één uit deze vier bestanden zou moeten kiezen.

1p 9 ■■ Geef aan welk bestand Home Delivery zou moeten kiezen. Motiveer je antwoord.

Bij het Nipo kan Home Delivery kiezen uit twee adressenbestanden. Het eerste bestand
omvat alle adressen in Nederland van gezinnen met een gezinsinkomen tot � 32.000,– en
het tweede bestand alle adressen van gezinnen met een gezinsinkomen vanaf � 18.000,–
tot � 44.000,–. De gegevens betreffende deze inkomensklassen staan in informatiebron 2.
Stel dat Home Delivery één uit deze twee adressenbestanden zou moeten kiezen.

2p 10 ■■ Noem twee argumenten waarom Home Delivery dan het best kan kiezen voor het tweede
bestand. Licht de argumenten toe met behulp van de gegevens uit informatiebron 2.

1p 11 ■■ Welk gegeven ontbreekt bij informatiebron 1 om de adressenbestanden van
informatiebron 1 met die van informatiebron 2 te vergelijken?

Home Delivery wil de „Look Xtra-kleding” het eerste jaar tegen relatief hoge
verkoopprijzen op de markt brengen. Na verloop van tijd wil men de verkoopprijzen
verlagen.

1p 12 ■■ Van welke prijsstrategie is hier sprake?

Home Delivery start de productlijn „Look Xtra” met een assortiment rokken dat in 1999
tegen een uniforme vaste prijs verkocht zal worden. De voorcalculatorische gegevens
betreffende de rokken van „Look Xtra” staan vermeld in informatiebron 3.
Bij de vaststelling van de verkoopprijzen van 1999 gebruikt Home Delivery ook nog de
volgende gegevens:

• de rokken worden tegen de vaste verrekenprijs (vvp) geadministreerd;
• de vvp bestaat uit de geschatte inkoopprijs plus een opslag voor de inkoopkosten;
• de opslag voor inkoopkosten wordt berekend door de inkoopkosten uit te drukken in een

percentage van de geschatte inkoopprijs;
• de opslag voor overheadkosten (algemene kosten en verkoopkosten) is 20% van de vvp;
• de nettowinstopslag is 120% van de kostprijs;
• de btw is 17,5%.

2p 13 ■■ Bereken het opslagpercentage voor inkoopkosten van de rokken „Look Xtra” voor 1999.
(in ten minste 2 decimalen).

4p 14 ■■ Bereken de gewenste verkoopprijs per rok inclusief btw voor 1999.
2p 15 ■■ Bereken de verwachte (= voorcalculatorische) nettowinst voor de rokken voor 1999.

Na afloop van het jaar 1999 worden de nacalculatorische gegevens van de rokken
„Look Xtra” bekend. Deze staan in informatiebron 4.

4p 16 ■■ Bereken voor de rokken de nacalculatorische nettowinst over 1999 met behulp van de
gerealiseerde verkoopresultaten en de gerealiseerde budgetresultaten.
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■■■■ Opgave 4

Carola Effens heeft eind 1988 een erfenis ontvangen. Op 1 januari 1989 heeft zij,
omgerekend in euro’s, een bedrag van � 12.000,– gestort op een renterekening bij de
Postbank. Tot en met 31 december 1999 heeft de Postbank aan het eind van elk jaar een
rente van 3% per jaar op deze rekening bijgeschreven.

2p 17 ■■ Bereken het bedrag op de renterekening waarover Carola eind 1999 kan beschikken na
bijschrijving van de interest over dat jaar.

1p 18 ■■ Bereken het interestbedrag dat de Postbank op 31 december 1999 op de renterekening
heeft bijgeschreven.

Carola overweegt om het gespaarde bedrag te gaan beleggen. Volgens de bank loopt men
in de meeste gevallen financieel minder risico met beleggen in obligaties dan in aandelen.

2p 19 ■■ Noem twee redenen waarom het financiële risico bij een belegging in obligaties meestal
kleiner is dan bij aandelen.

■■■■ Opgave 5

Julia B.V. is een detailhandelszaak die gespecialiseerd is in de verkoop van bruidskleding.
Julia B.V. betrekt de kleding uitsluitend van het exclusieve mode-atelier Bruidsmode
Selectief No.1. Julia B.V. mag als enige in Den Haag het onderstaande vignet van
Bruidsmode Selectief No.1 voeren. Julia B.V. gebruikt dit vignet om de consument de
zekerheid te geven dat zij uitsluitend de exclusieve bruidskleding van Bruidsmode
Selectief No.1 verkoopt.

2p 20 ■■ Bij welk onderdeel van de marketingmix hoort het voeren van het vignet van Bruidsmode
Selectief No.1 voor Julia B.V.? Verklaar het antwoord.

2p 21 ■■ Is er bij de distributie van bruidskleding Selectief No. 1 sprake van directe of indirecte
distributie? Verklaar het antwoord.
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De laatste jaren is de omzet in bruidskleding enorm toegenomen. De directie van Julia B.V.
signaleert ook een toenemende behoefte van aanstaande bruidsparen om de kleding voor
„de grote dag” in één winkel te kopen. Om hierop te kunnen inspelen overweegt zij het
winkelpand uit te breiden. Na uitbreiding verwacht Julia B.V. in de regio een leidende
positie te krijgen op het gebied van exclusieve bruidskleding.

Om deze leidende positie te verkrijgen is volgens het ondernemingsplan onder andere
een investering in vaste en vlottende activa nodig van � 500.000,–. Julia B.V. wil de
hiervoor benodigde financieringsmiddelen lenen bij de huisbankier. Daartoe moet Julia
B.V. de balans per 31 december 1999 en de resultatenrekening over 1999 overleggen.
Deze balans en de resultatenrekening zijn opgenomen in informatiebron 5.

Op basis van de door Julia B.V. overlegde gegevens berekent de huisbankier een aantal
kengetallen. Bij het berekenen van gemiddelden, gaat de bank uit van het gemiddelde van
de gegeven balansbedragen.

2p 22 ■■ Bereken de quick-ratio op 31 december 1999 (in ten minste 1 decimaal).
2p 23 ■■ Leg uit waarom de bank meer geïnteresseerd is in de quick-ratio van Julia B.V. dan in de

current-ratio.
2p 24 ■■ Bereken de rentabiliteit van het gemiddeld eigen vermogen in 1999 (in ten minste

1 decimaal).
2p 25 ■■ Bereken de rentabiliteit van het gemiddeld totale vermogen in 1999 (in ten minste

1 decimaal).

Behalve naar deze kengetallen kijkt de huisbankier ook nog naar de cashflow van Julia B.V.

2p 26 ■■ Geef een reden waarom de huisbankier bij het beoordelen van de kredietaanvraag van
Julia B.V. meer geïnteresseerd is in de cashflow dan in de nettowinst.

1p 27 ■■ Bereken de cashflow over 1999.

De investering van � 500.000,– bestaat uit twee delen:
• � 350.000,– voor de uitbreiding van het winkelpand;
• � 150.000,– voor de uitbreiding van het assortiment.

De huisbankier is bereid de totale investering van � 500.000,– te financieren, als Julia B.V.
voldoet aan twee voorwaarden:

• Julia B.V. dient zekerheden te verstrekken tot 80% van het door de huisbankier te
financieren bedrag;

• de solvabiliteit, berekend als de verhouding tussen de totale activa en het vreemde
vermogen, mag niet lager worden dan 150%.

1p 28 ■■ Noem een zekerheid die Julia B.V. haar huisbankier kan verschaffen.
2p 29 ■■ Bereken het solvabiliteitspercentage op 31 december 1999 als de verhouding tussen de

totale activa en het vreemde vermogen (in ten minste 1 decimaal).
3p 30 ■■ Laat door middel van een berekening zien of op grond van de solvabiliteitseis Julia B.V.

het totale investeringsbedrag bij de huisbankier kan lenen.

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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■■■■ Opgave 6

In deze opgave wordt geen rekening gehouden met btw.

Handelsonderneming „British Products” is een groothandel die zich heeft gespecialiseerd
in engelse drop. Om de ontwikkeling van de liquiditeit gedurende het jaar 2000 te kunnen
bepalen, heeft zij de volgende gegevens voor 2000 verzameld:

Kwartaal Verkopen Inkopen

1 � 100.000,– � 90.000,–
2 � 120.000,– � 93.000,–
3 � 80.000,– � 120.000,–
4 � 80.000,– � 100.000,–

• de verkopen zijn voor 10% contant en voor 90% op rekening;
• alle inkopen zijn op rekening;
• de verkopen en de inkopen zijn gelijkmatig gespreid binnen een kwartaal;
• de gemiddelde krediettermijn van de debiteuren is 1 maand;
• de gemiddelde krediettermijn van de crediteuren is 2 maanden;
• op 1 juli 1997 is een 5% lening afgesloten van � 100.000,–. De aflossing van deze lening

vindt plaats in 20 jaar met gelijke bedragen per jaar. Gelijktijdig met de aflossing wordt
jaarlijks de interest achteraf betaald. De eerste aflossing werd op 1 juli 1998 betaald;

• er is een eigen opslagruimte met een aanschafwaarde van � 1.000.000,– de
brandverzekeringspremie is 0,1% van de aanschafwaarde en wordt op 1 september van
elk jaar vooruitbetaald;

• de loonbetalingen zijn � 4.000,– per maand;
• de verkoopkosten zijn 5% van de omzet en worden in hetzelfde kwartaal betaald waarin

de omzet is behaald;
• het saldo liquide middelen op 30 juni 2000 zal naar verwachting � 40.000,– bedragen.

8p 31 ■■ Stel de liquiditeitsbegroting voor het 3e kwartaal van 2000 op.
Vul hiertoe de bijlage bij deze vraag in.

■■■■ Opgave 7

Voor de financiering van zijn nieuwe woning heeft Bakker zich laten voorlichten door de
plaatselijke bank. Daar heeft men Bakker voorgerekend dat het voor wat betreft de
hoogte van zijn inkomen, verantwoord is een hypothecaire lening af te sluiten van
� 200.000,–. Bakker wil deze lening door middel van jaarlijkse annuïteiten terug betalen.
De bank adviseert hem echter een spaarhypotheek af te sluiten omdat dit fiscaal voor
hem gunstiger is dan een annuïteitenlening. Bakker volgt het advies van de bank en sluit
een 6,5% lening af van � 180.000,– in de vorm van een spaarhypotheek. De looptijd van
de lening is 30 jaar. Bakker moet aan de bank elke maand een bedrag betalen dat hoger is
dan de over die maand verschuldigde interest.

2p 32 ■■ Leg uit dat een spaarhypotheek voor Bakker fiscaal gunstiger is dan een annuïteitenlening,
ook als het interestpercentage voor beide leningen gelijk zou zijn.

2p 33 ■■ Noem twee redenen waarom het maandelijks door Bakker te betalen bedrag hoger is dan
de over die maand verschuldigde interest.

Einde
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overige uitgaven (specificeren)

………………………………… ………………

………………………………… ………………

………………………………… ………………

………………………………… ……………… +
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verandering liquide middelen ………………

saldo liquide middelen begin derde kwartaal ………………

saldo liquide middelen eind derde kwartaal ………………
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informatie 1 Onderstaande adressenbestanden omvatten adressen die gerangschikt zijn naar leeftijd en
geslacht van de bewoners van die adressen.Tevens is voor de betrokken groep aangegeven
hoe de kopershouding is ten aanzien van de postorderactiviteiten.

Bestand Leeftijd en geslacht Kopers in % Niet-kopers in %

A mannen tot 35 jaar 66 34
B mannen 35 jaar en ouder 43 57
C vrouwen tot 35 jaar 67 33
D vrouwen 35 jaar en ouder 42 58

(bron: Nederlandse Postorderbond, gewijzigd)

informatie 2 Uit NIPO-onderzoek over het verband tussen gezinsinkomen en postorderactiviteiten blijkt het
volgende:

Postorderklanten en gezinsinkomen 

Gezinsinkomen Totaal Postorder
in � 1000 Nederland Klanten

tot 18 16,7% 15,7%
18 tot 23 13,9% 14,3%
23 tot 32 19,6% 23,2%
32 tot 44 16,3% 19,4%
44 tot 62 10,4% 11,7%
vanaf 62 6,1% 4,0%
geen opgave 17,0% 11,7%
Totaal 100 % 100 %

(bron: NIPO Media Onderzoek, gewijzigd)

informatie 3 Voorcalculatie rokken 1999

Inkoopprijs per rok � 24,50
Totale inkoopkosten � 6.000,–
Inkopen 4.000 stuks
Afzet 4.000 stuks
Totale algemene kosten � 10.000,–
Totale verkoopkosten � 10.800,–

Er zijn geen verwachte begrotingsverschillen.
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informatie 4 Nacalculatie rokken 1999

Inkoopprijs per rok � 25,–
Totale inkoopkosten � 4.900,–
Inkopen 4.400 stuks
Afzet 4.400 stuks
Totale algemene kosten � 5.200,–
Totale verkoopkosten � 14.800,–

informatie 5 Balansen per 1 januari en 31 december 1999 in �

01-01-’99 31-12-’99 01-01-’99 31-12-’99
Winkelpand 580.000 560.000 Aandelen-
Winkelinventaris 55.000 50.000 vermogen 150.000 150.000
Winkelvoorraad 145.000 150.000 Reserves 200.000 240.000
Debiteuren 5.000 7.500 Voorziening
Liquide middelen 15.000 22.500 onderhoud 25.000 30.000

6% Onderhandse
lening 300.000 270.000

Crediteuren 119.000 94.600
Te betalen interest 6.000 5.400

800.000 790.000 800.000 790.000

Resultatenrekening over 1999 in �

Inkoopwaarde omzet 375.000 Omzet 700.000
Afschrijvingskosten 25.000
Interestkosten 36.750
Overige bedrijfskosten 183.250
Winstsaldo 1999 80.000

700.000 700.000

Einde
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■■■■

000014 35 Begin

Examen HAVO

Hoger
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs

20 00
Tijdvak 2

Woensdag 21 juni
13.30 –16.30 uur
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Als bij een vraag een verklaring, uitleg of
berekening gevraagd wordt, worden aan het
antwoord meestal geen punten toegekend als
deze verklaring, uitleg of berekening
ontbreekt.

Geef niet meer antwoorden (redenen,
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden
gevraagd en je geeft meer dan twee redenen,
worden alleen de eerste twee in de
beoordeling meegeteld.

Dit examen bestaat uit 31 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
Bij dit examen hoort een boekje met informatie.
Voor de uitwerking van vraag 10 is een bijlage
toegevoegd.

moh002dfex.qxd  7-02-00  9:09  Pagina 1

Pagina: 753Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



■■■■ Opgave 1

In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing.

Frans Dennis is van plan om na het behalen van zijn havo-diploma een
handelsonderneming te starten.
De samenstelling van het product dat hij wil gaan verhandelen maakt het nodig dat het
opgeslagen wordt in een ruimte met een bepaalde temperatuur en een nauwkeurig
vastgesteld zuurstofgehalte. Hij laat zich voorlichten over de mogelijkheden die er op het
gebied van klimaatbeheersing zijn en kiest voor de klimaatbeheersingsmachine Ozon-2.
Frans wil elk jaar een nettowinst behalen van ten minste � 85.000,–.
Hij heeft de volgende gegevens verzameld om uit te rekenen hoeveel producten hij dan
jaarlijks minimaal moet verkopen om dit te realiseren.

• De verkoopprijs van het product is vastgesteld op � 150,–;
• De inkoopprijs van het product is � 80,–;
• De overige variabele kosten per product zijn � 20,–;
• De constante kosten bestaan onder andere uit de afschrijvingskosten van de Ozon-2; deze

worden berekend door jaarlijks een vast percentage te nemen van de aanschafwaarde van
de Ozon-2. Deze aanschafwaarde is � 475.000,–, er is een geschatte restwaarde van
� 25.000,– en de economische levensduur van de Ozon-2 is 10 jaar;

• De overige constante kosten bedragen � 70.000,– per jaar.
2p 1 ■■ Noem naast afschrijvingskosten nog twee voorbeelden van constante kosten.
2p 2 ■■ Bereken de jaarlijkse afschrijvingskosten van de Ozon-2.
3p 3 ■■ Bereken het aantal producten dat Frans jaarlijks moet verkopen om een nettowinst te

behalen van � 85.000,–.

■■■■ Opgave 2

Hieronder staan enkele alinea’s uit een artikel over de concurrentie op de internationale
biermarkt. Dit artikel werd geplaatst in het tijdschrift „Management Team”.

• De Mexicaanse brouwer Corona heeft Heineken van de eerste plaats op de Amerikaanse
markt voor exportbieren verdreven. Toch blijft Heineken wereldwijd een van de
belangrijkste aanbieders.

• In Mexico, het land van herkomst, is Corona vanwege zijn lage prijsstelling een typisch
arbeidersbier. In Amerika, waar Corona de import en distributie zelf verzorgt, staat het
naast Heineken in het schap van de luxe bieren. De prijs van Carona is weliswaar lager
dan die van Heineken, maar toch aanzienlijk hoger dan van Amerika’s populairste merk:
wereldleider Budweiser.

• In Nederland zelf heeft Heineken minder prestige, maar dat komt gewoon door de
omvang van de thuismarkt. Heineken is in Nederland absoluut marktleider en dat maakt
het onmogelijk om te verkondigen dat je een exclusief bier produceert.

Uit bovenstaande tekst blijkt dat imago en prestige belangrijke productkenmerken zijn
van exportbieren.

2p 4 ■■ Noem twee passages uit bovenstaande tekst waaruit blijkt dat imago en prestige
belangrijke productkenmerken zijn van exportbieren.

2p 5 ■■ Toon aan dat Corona gedifferentieerde marketing toepast.
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■■■■ Opgave 3

De leerlingen van het Groene Hartcollege zijn ontevreden over het feit dat in de pauze
alleen melk en sinaasappelsap kan worden gekocht en geen frisdrank. Ook het
assortiment etenswaren, dat uitsluitend bestaat uit zogenaamde „gezondheidswafels” en
krentenbollen, vinden de leerlingen te beperkt.
Ondanks herhaald aandringen van de leerlingenraad bij de schoolleiding, blijft het
assortiment ongewijzigd. De schoolleiding vindt het bestaande assortiment meer dan
voldoende. De schoolleiding wordt in deze mening gesteund door het schoolbestuur, dat
er in een brief aan de leerlingenraad aan toevoegde dat „als de leerling honger krijgt,
hij/zij maar een extra boterham van thuis moet meenemen”.
Ook bij de leraren en de conciërge vindt de leerlingenraad geen gehoor. Die denken, net
als de schoolleiding, dat er een chaos in de kantine en op het schoolplein zal ontstaan.

De leerlingenraad stelt de schoolleiding voor een enquête te houden onder de leerlingen
om na te gaan of het assortiment inderdaad te klein is. De schoolleiding gaat hiermee
akkoord. Als uit de enquête blijkt dat het assortiment werkelijk te klein wordt gevonden,
zal de schoolleiding mogelijk besluiten om tot het plaatsen van een frisdrank- en/of
zoetwarenautomaat over te gaan.

De leerlingenraad houdt een enquête. Een van de conclusies die de leerlingenraad uit de
uitslag hiervan trekt, is dat er wel degelijk behoefte bestaat aan een uitgebreider
assortiment. Sterker: de uitbreiding van het assortiment zal binnen de public relations van
het Groene-Hartcollege een gunstige factor kunnen zijn. De schoolleiding betwijfelt dit.

De resultaten van die enquête zijn weergegeven in informatiebron 1.

2p 6 ■■ Wat wordt verstaan onder public relations?
1p 7 ■■ Leg uit dat het uitbreiden van het assortiment een negatieve invloed kan hebben op de

public relations van het Groene Hartcollege.

De vragen 8 en 9 hebben betrekking op informatiebron 1.

2p 8 ■■ Hoeveel procent van de geënquêteerde leerlingen is van mening dat het assortiment van
eten en drinken in de kantine niet voldoende is?

1p 9 ■■ Op hoeveel vrijwilligers onder de leerlingen van het Groene Hartcollege mag de
leerlingenraad volgens de enquête rekenen als ze corveeploegen gaat samenstellen?

De schoolleiding laat zich overtuigen door de uitslag van de enquête. De leerlingenraad
belooft de corveeploegen samen te stellen. Als de corvee naar behoren wordt uitgevoerd,
zal de eventuele nettowinst die de school op de frisdrankverkoop maakt, ten goede
komen aan de leerlingenraad.
De schoolleiding vraagt een offerte aan bij Shippy-up B.V., een onderneming die
frisdrank- en zoetwarenautomaten verhuurt.
De offerte met betrekking tot de frisdrankautomaat is opgenomen in informatiebron 2.

De leerlingenraad krijgt de offerte van Shippy-up B.V. ter inzage. Om een en ander voor
de leerlingen duidelijker te maken, besluit de leerlingenraad een grafiek te tekenen op
basis van de door Shippy-up B.V. uitgebrachte offerte met betrekking tot de kosten en
opbrengsten van de frisdrankautomaat.
De leerlingenraad gaat ervan uit dat de frisdrankautomaat 52 weken per jaar in gebruik
is. Gezien de vele positieve reacties in de enquête verwacht de leerlingenraad dat per jaar
33.800 blikjes frisdrank, dat is in 52 weken gemiddeld 650 blikjes frisdrank per week,
worden verkocht. Voor deze verkoop is één frisdrankautomaat voldoende.

4p 10 ■■ Teken op de bijlage de lijn die de totale kosten en de lijn die de totale opbrengst per jaar
weergeeft, volgens de uitgangspunten van de leerlingenraad. Geef bij de lijnen aan wat de
betekenis is.

1p 11 ■■ Bepaal de break-evenafzet.

000014 35 3 Lees verder

moh002dfex.qxd  7-02-00  9:09  Pagina 3

Pagina: 755Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



De schoolleiding besluit één frisdrankautomaat bij Shippy-up B.V. te huren tegen de in de
offerte vermelde voorwaarden. Voor de berekeningen gaat de schoolleiding uit van
36 effectieve schoolweken per jaar, terwijl een schooljaar bestaat uit 40 schoolweken. Om
op de elektriciteit te besparen wordt de automaat tijdens de schoolvakanties, 12 weken
per jaar, uitgeschakeld.

2p 12 ■■ Bereken het minimaal aantal blikjes frisdrank dat per effectieve schoolweek gemiddeld
verkocht moet worden om geen huur te hoeven betalen.

4p 13 ■■ Bereken het nettoresultaat van de gehuurde frisdrankautomaat voor het Groene
Hartcollege als er in een jaar 31.200 blikjes frisdrank worden verkocht.

■■■■ Opgave 4

Handelsonderneming Haasnoot B.V. heeft onder andere product Cardy in voorraad.
Haasnoot B.V. gebruikt als methode van voorraadwaardering het fifo-systeem.
Van product Cardy is op 1 mei 2000 gegeven:
200 stuks in voorraad: 120 stuks ingekocht op 11 april à � 2,10 per stuk

80 stuks ingekocht op 23 april à � 2,20 per stuk

In de maand mei 2000 zijn de volgende in- en verkopen van Cardy geregistreerd.
04 mei: ingekocht en ontvangen: 50 stuks à � 2,25 per stuk
10 mei: verkocht en afgeleverd: 210 stuks à � 3,– per stuk
29 mei: verkocht en afgeleverd: 20 stuks à � 3,25 per stuk

2p 14 ■■ Bereken de inkoopwaarde van de omzet voor product Cardy in de maand mei 2000.
2p 15 ■■ Bereken de bijdrage van product Cardy in de gerealiseerde brutowinst voor de maand

mei 2000.
2p 16 ■■ Zou de gerealiseerde brutowinst van Haasnoot B.V. bij gebruik van het lifo-systeem in de

maand mei 2000 hoger, lager of gelijk zijn, in vergelijking tot het fifo-systeem?
Verklaar het antwoord zonder berekening.

■■■■ Opgave 5

Gerrit Donkelman is directeur van Donkel N.V., een importeur van synthetische
kunststoffen. Hij bezit 80% van de aandelen van deze N.V. De grootste en belangrijkste
afnemer is het concern Stork N.V. Donkelman is in onderhandeling met de directie van
Stork N.V. over het verkopen van zijn aandelen aan Stork N.V. De onderneming
Donkel N.V. zou door deze verkoop van aandelen een werkmaatschappij van Stork N.V.
worden in de Strategische Business Unit (SBU) Industrial Components.
Gerrit Donkelman kan bij de verkoop van Donkel N.V. aan Stork N.V. in ruil voor zijn
aandelen Donkel N.V. een pakket aandelen Stork N.V. ontvangen. Om een beeld te
krijgen van Stork N.V. heeft hij o.a. het jaarrapport (jaarverslag) van Stork N.V. over 1997
opgevraagd. Een aantal elementen uit dit jaarrapport is opgenomen in het
informatieboekje van dit examen.

In informatiebron 3 wordt gesteld dat Stork N.V. op evenwichtige wijze de belangen van
al haar belanghebbenden probeert te behartigen.

3p 17 ■■ Noem drie groepen mogelijke belanghebbenden die hier bedoeld kunnen worden en geef
aan wat hun belang bij Stork N.V. kan zijn.

In informatiebron 4 is sprake van rentedragende schulden. Naast rentedragende schulden
kennen we ook niet-rentedragende schulden zoals bijvoorbeeld schulden aan crediteuren
kunnen zijn.

2p 18 ■■ Noem twee redenen waarom crediteuren vaak geen rente apart in rekening brengen.

000014 35 4 Lees verder

moh002dfex.qxd  7-02-00  9:09  Pagina 4

Pagina: 756Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



In informatiebron 4 staat vermeld dat de nettowinst van Stork N.V. in 1997 met 25% is
gestegen ten opzichte van 1996. In informatiebron 5 is het meerjarenoverzicht van
Stork NV opgenomen.

2p 19 ■■ Is de stijging van de nettowinst in 1997 van 25% ten opzichte van 1996 groter, kleiner of
even groot als de procentuele stijging in 1996 ten opzichte van 1995? Verklaar het
antwoord met een berekening.

2p 20 ■■ Geef twee mogelijke oorzaken die geleid kunnen hebben tot het ontstaan van de
„Overige reserves” bij Stork N.V.

2p 21 ■■ Noem twee verschillen tussen de balansposten „Voorzieningen” en „Schulden”.
2p 22 ■■ Toon met behulp van een berekening aan dat het in informatiebron 4 genoemde

percentage eigen vermogen van 40% (afgerond) per 31 december 1997 correct is.
2p 23 ■■ Bereken de current ratio van Stork N.V. per 31 december 1997 in tenminste 1 decimaal.
2p 24 ■■ Bereken het aantal aandelen Stork N.V. dat op 31 december 1997 in omloop is.

In informatiebron 3 wordt gesteld dat elke SBU dient te voldoen aan een lange termijn
gemiddelde rentabiliteitsnorm. Deze rentabiliteit wordt onder andere gemeten met
„de rentabiliteit op het gemiddeld eigen vermogen”.

3p 25 ■■ Bereken met behulp van informatiebron 5 of het Stork-concern in zijn geheel aan de
gestelde norm voor de rentabiliteit op het gemiddeld eigen vermogen in 1997 voldoet.

■■■■ Opgave 6

Karin en Otto Pappolt willen een rustiek boerderijtje kopen in het oosten van Nederland.
Uit offertes blijkt dat hun droomhuis in de Achterhoek inclusief alle bijkomende kosten
een aanschafprijs van � 150.000,– heeft. Bij hun bank informeren zij naar een voor hen
juiste hypotheekvorm. Hun keuze valt op een annuïteitenlening. Deze annuïteitenlening
moet in 20 jaar afgelost worden, waarbij de annuïteit steeds aan het eind van elk jaar
moet worden betaald. De interest bedraagt 6% per jaar.
De bank vermeldt dat door het sluiten van de lening jaarlijks een fiscaal voordeel voor
Karin en Otto ontstaat.

Het overzicht dat de bank verstrekt is gedeeltelijk afgedrukt:

Jaar Schuld begin jaar Interest Aflossing Schuld eind jaar
1 150.000,– 9.000,– 4.077,– 145.923,–
2 145.923,– 8.775,38 4.321,62 141.601,38
3 141.601,38 8.496,08 4.580,92 137.020,46
4 137.020,46 8.221,23 4.855,77 132.164,69
5 132.164,69 7.929,88 5.147,12 127.017,57
6 127.017,57 7.621,05 5.455,95 121.561,62
7 121.561,62 7.293,70 5.783,30 115.778,32
8 …a… …b… …c… …d…
.
.

20 12.336,84 740,21 12.336,84 0,00

1p 26 ■■ Over welk bedrag van de hierboven gegeven bedragen wordt in het tweede jaar het
fiscale voordeel voor Karin en Otto berekend?

4p 27 ■■ Bereken welke bedragen in het achtste jaar bij a, b, c en d vermeld staan op het overzicht
dat door de bank verstrekt is.

2p 28 ■■ Bereken hoeveel interest Karin en Otto bij de annuïteitenlening gedurende de gehele
looptijd aan de bank moeten betalen.

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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■■■■ Opgave 7

De volgende passages zijn ontleend aan de Internet-website van „Intermediair” onder de
kop: „De invloed van de ondernemingsraad” (= OR).

• Werknemers vragen zich regelmatig af of de OR wel invloed heeft op het beleid van een
onderneming. Die invloed is niet altijd even zichtbaar. Wellicht komt dat door het credo:
„liever overleggen dan vechten”, dat veel OR-en hanteren.

• Ondernemingsraden opereren meestal op de achtergrond. Soms halen ze de publiciteit,
zoals in Amsterdam, waar een ondernemingsraad van een ziekenhuis een besluit van de
gemeenteraad liet terugdraaien. De gemeenteraad was „vergeten” om advies te vragen.

• Recent onderzoek wijst uit dat het aantal vacatures in OR-en stijgende is. Maar liefst een
op de drie OR-en kampt met een of meer vacatures.

• De OR is vaker punt van aandacht in de Nederlandse wetgeving, bijvoorbeeld in de
„Wet Gelijke Behandeling”.

2p 29 ■■ Noem twee bevoegdheden van de OR.

Naast privé-motieven, zoals tijdgebrek en hobby’s, zijn er ook zakelijke redenen waarom
personeelsleden zich niet beschikbaar willen stellen voor de OR.

1p 30 ■■ Geef een voorbeeld van een zakelijke reden waarom personeelsleden zich niet
beschikbaar willen stellen voor de OR.

1p 31 ■■ Wat is de kern van de „Wet Gelijke Behandeling”?
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■■■■

Examen HAVO 2000

Tijdvak 2
Woensdag 21 juni
13.30–16.30 uur

Vraag 10

Examennummer

...............................................................

Naam

...............................................................

Bijlage bij vraag 10
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0 32000 32500 33000 33500 34000 34500 35000 35500 36000

aantal blikjes

Totale kosten
Totale opbrengsten

in �

Totale opbrengsten en kosten per jaar

a ba b

Legenda:
a = ondergrens van de klasse
b = bovengrens van de klasse
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000014 35B Begin

Examen HAVO

Hoger
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs

20 00
Tijdvak 2

Woensdag 21 juni
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informatie- Uitslag van de enquête van de leerlingenraad over de behoefte aan een groter 
bron 1 assortiment drank- en etenswaren.

De enquête is gehouden onder een groep van 200 leerlingen van het Groene Hartcollege
dat in totaal 876 leerlingen telt. Deze groep is representatief voor alle leerlingen van de
school.

Slecht Matig Voldoende Goed

Bestaand assortiment:

a. Wat vind jij van het aanbod van het 130 60 10 0
eten en drinken in de kantine?

b. Is de „gezondheidswafel” eetbaar? 166 20 12 2

ja nee geen mening

Drank:

c. Wil je dat op school blikjes frisdrank 144 20 36
kunnen worden gekocht?

d. Wil je dat op school, zoals nu ook het 68 80 52
geval is, ook sinaasappelsap en melk
kunnen worden gekocht?

e. Wil je dat op school ook koffie en 50 36 114
chocolademelk kunnen worden 
gekocht?

ja nee geen mening

Eten:

f. Zou je willen dat er op school ook 184 4 12
snoep kan worden gekocht?

g. Zou je willen dat er op school ook 168 6 26
chips kunnen worden gekocht?

h. Zou je willen dat er op school ook 136 34 30
fastfood kan worden gekocht?

ja nee geen mening

Bereidheid tot corvee:

i. Ben je bereid om direct na de 118 82 0
pauzes mee te helpen het afval op 
te ruimen?
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informatie- De door Shippy-up B.V. uitgebrachte offerte voor de verhuur van een frisdrankautomaat.
bron 2

OFFERTE

Geachte heer/mevrouw,

In onderstaand schema vindt u de huurbedragen per jaar per frisdrankautomaat. U ziet
dat de huur die wij in rekening brengen daalt naarmate het aantal verkochte blikjes
toeneemt. Als u meer dan 432 blikjes gemiddeld per week verkoopt, betaalt u geen huur
maar ontvangt u van ons een vergoeding. Deze vergoeding kan voor u een aardige winst
opleveren!

Overige voorwaarden.
De verkoopprijs van elk blikje frisdrank aan uw leerlingen is � 0,55.
Wij, Shippy-up B.V., dragen zorg voor de inkoop van de blikjes, vullen de automaten,
betalen de ingekochte blikjes, verhelpen de storingen etc. Een telefoontje is voldoende.
U heeft er als school helemaal geen omkijken naar!
Als de frisdrankautomaat wordt gevuld, nemen wij het geld dat in de frisdrankautomaat
zit mee. Het risico dat de inhoud van de frisdrankautomaat wordt gestolen nemen wij ook
voor onze rekening.
Uw kosten bestaan uitsluitend uit de kosten van elektriciteit (� 8,– per week per
frisdrankautomaat) en de eventuele huur van de frisdrankautomaten.
De minimale contractduur is één jaar (= 52 weken).

000014 35B 3 Lees verder

Gemiddelde afzet blikjes frisdrank Huur frisdrankautomaat Door u te ontvangen bonus in �
per week (jaar = 52 weken) per jaar in � voor elk verkocht blikje frisdrank

0 –   48 200
49 –   96 175
97 – 144 150

145 – 192 125
193 – 240 100
241 – 288 75
289 – 336 50
337 – 384 25
285 – 432 0
433 – 480 0,0025
481 – 528 0,0050
529 – 574 0,0075
575 – 624 0,0100
625 – 671 0,0125

> 672 0,0175
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informatie- De informatie in deze bron is ontleend aan het jaarverslag van Stork N.V. 1997 dat als 
bron 3 ondertitel heeft „Technologie: de noemer die telt”.

Profiel van het Stork concern

Stork is een mondiaal opererend technologieconcern. Draagvlak voor de continuïteit wordt
gevormd door het scheppen van economische waarde ten behoeve van de aandeelhouders,
zodanig dat Stork op evenwichtige wijze de belangen van al haar belanghebbenden kan
behartigen.
De activiteiten van Stork zijn gegroepeerd naar een vijftal Strategische Business Units
(groepen) die alle aan de door het concern gehanteerde, als lange termijn gemiddelde te
beschouwen, rendementsnormen dienen te voldoen.
Geconsolideerd komen deze normen neer op:

• een rentabiliteit op het gemiddeld eigen vermogen van 15%;
• een winstmarge vóór belastingen van 5% op de omzet.

De orderontvangst van het concern bedroeg in 1997 5,4 miljard gulden bij een nettowinst
van 171,6 miljoen gulden. Het aantal medewerkers ultimo 1997 bedroeg 22.436 waarvan
2.389 op tijdelijke basis.
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informatie- Verslag aan aandeelhouders van Stork N.V. over het jaar 1997
bron 4

Het verslag wordt ingevolge artikel 24 van de statuten uitgebracht aan de Algemene Vergadering
van Aandeelhouders (AVA), te houden op vrijdag 27 maart 1998 om 11.00 uur in Hotel Okura
Amsterdam, te Amsterdam.

Resultaten
De verbetering van het resultaat wordt in belangrijke mate veroorzaakt door autonome
ontwikkelingen die vooral op margeverbetering gericht zijn.
Stork heeft 1997 afgesloten met een nettowinst van 171,6 miljoen gulden (+25%). Per aandeel
bedraagt de nettowinst 5,61 gulden (+22%).

Financiële positie
De financiële positie van het concern is zeer solide. Het eigen vermogen bedraagt 1 miljard
gulden en maakt daarmee 40% uit van het balanstotaal. De rentedragende schulden maken nog
geen 5% uit van de totale financieringsmiddelen. De financiering van het investeringsprogramma
voor 1998, dat duidelijk de afschrijvingen te boven gaat, is beschikbaar. Voor de financiering van
overnames ter ondersteuning van onze expansiestrategie zullen aanvullende middelen worden
aangetrokken.

Investeringen en cash flow
De investeringsuitgaven exclusief overnames bedroegen in 1997 198,5 miljoen gulden tegenover
een bedrag van 122,6 miljoen gulden in 1996.
De cash flow bedroeg in 1997 286 miljoen en dat is 18% hoger dan de 242,1 miljoen gulden in
1996.

Verwachtingen voor 1998
Stork is 1998 ingegaan met een goed gevulde orderportefeuille. Ook voor dit jaar wordt een groei
van de orderontvangsten verwacht.
Rekening houdend met het voorafgaande verwacht Stork voor 1998 een stijging van de winst.

De Raad van Bestuur
Naarden, 3 maart 1998
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informatie- Meerjarenoverzicht van Stork N.V.
bron 5

(In miljoenen guldens)
Balans per 31 december

Resultatenoverzicht

In guldens per gewoon aandeel van 10 gulden

000014 35B 6

1997 1996 1995
Materiële vaste activa 783,4 681,6 517,6
Financiële vaste activa 78,6 64,0 89,5
Vaste activa 862,0 745,6 607,1

Voorraden 297,8 318,8 153,2
Vorderingen 1171,6 1156,4 880,8
Effecten 21,3 22,0 25,6
Liquide middelen 146,5 179,8 442,8
Vlottende activa 1637,2 1677,0 1502,4

Totaal activa 2499,2 2422,6 2109,5

Gestort en opgevraagd 306,0 298,8 292,6
kapitaal 
Agioreserve 181,7 185,7 188,5
Overige reserves 509,5 385,9 354,2
Eigen vermogen 997,2 870,4 835,3

Voorzieningen 330,3 340,9 218,7
Langlopende schulden 99,5 62,0 145,1
Kortlopende schulden 1072,2 1149,3 900,0

Totaal passiva 2499,2 2422,6 2109,5

1997 1996 1995
Netto-omzet 5504,0 4916,0 4121,0

Bedrijfsresultaat 229,5 180,2 162,3
Financiële baten en lasten (4,5) 4,2 (4,0)

Resultaat uit gewone 169,9 134,3 103,7
bedrijfsuitoefening 
na belastingen

Nettoresultaat 171,6 136,8 108,3

1997 1996 1995
Nettoresultaat 5,61 4,58 3,70
Cash flow 9,35 8,10 7,13
Dividend 2,30 1,90 1,50
Eigen vermogen 32,59 29,13 28,55 
Beurskoers:

hoogste koers 92,00 61,00 46,80
laagste koers 59,80 39,60 35,70
per 31 december 70,00 60,90 39,80

Einde
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