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Bij de keuze van de aantallen te produceren producten Fireproof en Lightware 
spelen de constante kosten geen rol.  

1p 23 Waarom spelen de constante kosten in 2007 geen rol bij deze keuze?  
 
In informatiebron 9 staan de voorcalculatorische kostengegevens voor 2007. 
Door de berekening van de dekkingsbijdrage (verwachte opbrengst − variabele 
kosten) per manuur wil Construct Parts vaststellen of zij Fireproof in 2007 op de 
markt zal brengen.  

3p 24 Toon door middel van een berekening aan dat het aanwenden van manuren 
voor de productie en verkoop van Fireproof in 2007 meer winst oplevert dan het 
aanwenden van de manuren voor Lightware. Vul daartoe de uitwerkbijlage in.  
 

2p 25 Bereken hoeveel producten Lightware Construct Parts in 2007 zal produceren 
indien zij streeft naar maximaal haalbare winst.  
 

3p 26 Bereken de bijdrage aan het verwachte bedrijfsresultaat van de divisie 
Luchtvaart voor 2007 indien zij streeft naar maximaal haalbare winst. 
 
 

Opgave 6 
 
In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. 
 
Frans Denie handelt onder andere in Ereevé recorders. Voor het vaststellen van 
de verkoopprijs hanteert hij de opslagmethode. Voor de vaststelling van de 
verkoopprijs van een Ereevé recorder in 2006 heeft Frans de volgende 
gegevens verzameld: 
− de verwachte inkooprijs is € 280,- per recorder; 
− het opslagpercentage voor de inkoopkosten is 10% van de inkoopprijs; 
− het opslagpercentage voor de algemene kosten is 20% van de kostprijs; 
− de nettowinstmarge is 23% van de verkoopprijs; 
− de verwachte afzet is 25.000 stuks. 
 
De nacalculatorische gegevens over 2006 zijn: 
 
afzet = inkopen 23.500 stuks 
inkoopprijs € 290,- 
totale inkoopkosten € 300.000,- 
totale algemene kosten € 1.700.000,- 

 
2p 27 Bereken de verkoopprijs van een Ereevé recorder in 2006.  

 
1p 28 Bereken het gerealiseerde verkoopresultaat in 2006 en geef aan of dit een 

voordelig of nadelig resultaat is. 
 

2p 29 Bereken het gerealiseerde budgetresultaat in 2006 en geef aan of dit een 
voordelig of een nadelig resultaat is. 
 


