Opgave 2
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maximumscore 1
immateriële vaste activa

6

maximumscore 2
•
c
•
Toelichting: The Merchandisor is aanwezig op diverse gamebeursen in
Noord-Europa. Hier maken ze contact met diverse nieuwe en
bestaande detaillisten. The Merchandisor levert aan detaillisten (B2B.)
The Merchandisor maakt zelf geen reclame / overtuigt detaillisten de
producten in hun assortiment op te nemen door het ontwerp, of de
populariteit, of door kortingen (push))

1

1

Opmerking
alleen het tweede scorepunt toekennen als het eerste scorepunt is behaald
7

maximumscore 1
Stefan maakt gebruik van zijn netwerk / middelen zonder dat er sprake is van
een voorop gesteld doel om het assortiment uit te breiden.
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maximumscore 5
Strength
Itemnummer: 3

Opportunity
Itemnummer: 1

Itemnummer:: ……

Itemnummer: 2

Weakness
Itemnummer: 4

Threat
Itemnummer: 5

Itemnummer: ……………

Itemnummer: : ……….

per juist itemnummer
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maximumscore 2
550.000.000 x 0,11 x 30 x (0,06 + 0,05) x 0,24 = € 47.916.000
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maximumscore 2
47.916.000 x 1,08 x 1,09 x 0,075 = 4.230.503,64 = € 4.231.000
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maximumscore 1
0,5 x 4.231.000 = 2.115.500

1
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maximumscore 3
verwachte toename van de omzet, kosten en nettowinst van The
Merchandisor door verkoop van R&B- en hiphop-merchandiseproducten
(getallen x € 1)
2018

2019

2020

1.198.000

2.587.000

4.231.000

inkoopwaarde
van de omzet
(vraag 11)
constante
kosten

599.000

1.293.500

2.115.500

399.000

843.500

1.365.500

resultaat

200.000

450.000

750.000

omzet (vraag
10)

contante
waarde van het
resultaat op 1
januari 2018 1) 178.571,43 358.737,24

2021– 2027

533.835,19 3.628.856,14
1)

Opmerkingen
1)

Dit bedrag is de contante waarde op 1 januari 2018 van de verwachte
extra resultaten van The Merchandisor, door de verkoop van R&B- en
hiphop-merchandiseproducten, over de jaren 2021 tot en met 2027.
Verwachte stijging van de marktwaarde The Merchandisor op 1 januari 2018:
€ 4.700.000
Berekeningen:
200.000
= 178.571,43
1,12
450.000

(1,12 )

2

750.000

(1,12 )

3

= 358.737,24

= 533.835,19

178.571,43 + 358.737,24 + 533.835,19 + 3.628.856,14 = 4.700.000
rij resultaat
rij contante waarde
4.700.000

1
1
1
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maximumscore 1
4.700.000 > 4.500.000

14

maximumscore 2
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn:
‒
John wordt aandeelhouder in een bv. Hij is niet aansprakelijk met zijn
privévermogen voor schulden van de zaak in tegenstelling tot bij een
eenmanszaak.
‒
John wordt aandeelhouder van een reeds gevestigde onderneming met
een bepaalde reputatie.
‒
John kan concurrentie van Stefan verwachten.

