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uitwerkbijlage
Naam kandidaat __________________________

Kandidaatnummer ____________

10

opbrengsten

totaal

- abonnementen

49.000

- losse overtochten

280.000

329.000

totale opbrengsten

kosten
- afschrijving veerpont

………..

- loonkosten

78.300

- onderhoudskosten

..………

- brandstofkosten oude veerpont

6.000

- brandstofkosten nieuwe veerpont

63.000

- interestkosten

………

- verzekeringskosten

2.500

totale kosten

………...…..

totaal winst/verlies1)

………...…..

noot 1 doorhalen wat niet van toepassing is

berekeningen: zie ommezijde
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lees verder ►►►

berekeningen:
afschrijving veerpont
onderhoudskosten
interestkosten

17
Dharma 2013
40.000
€ x 1.000
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afzet x 1.000 dozen

berekeningen:
teelt en afzet
(in aantallen dozen)

totale constante
kosten (€)

totale dekkingsbijdrage (€)

0

………

………

200.000

………

………

300.000

………

………
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totale winst (€)

………

lees verder ►►►
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verwachte nettowinst (getallen in euro’s) over 2017
opbrengsten
omzet abonnees

………………….

kosten
zzp’ers na doorberekening
aan abonnees

……………………….

afschrijvingskosten

……………………….

overige constante kosten

……………………….

variabele bedrijfskosten

……………………….
……………………..

nettowinst
……………………..
De verwachte nettowinst in procenten van de omzet is:
………...
conclusie:
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

berekeningen:
omzet abonnees

variabele bedrijfskosten

verwachte winst in procenten van de
omzet

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN
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erratumblad

2013-1

management & organisatie vwo
Centraal examen vwo
Tijdvak 1
Uitwerkbijlage

Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vwo,

Bij het centraal examen management & organisatie vwo op dinsdag 28 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 2 van de uitwerkbijlage moet boven de grafiek behorende bij opgave 17 het
jaartal
2013
vervangen worden door:
2014

Het College voor Examens
Namens deze, de voorzitter,

drs. H.W. Laan
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