
4 Beoordelingsmodel 

A

Opgave 2 

Maximumscore 1 

ntwoorden Deel-
scores

4  Pumpit N.V. levert een bijdrage aan een schoner milieu (omdat de pompjes van  
Pumpit N.V. geen drijfgassen nodig hebben). 

Maximumscore 1 
5  immateriële vaste activa 

Maximumscore 2 
6  14.527.000 – 12.724.000 + (afschrijving) 1.400.000 = € 3.203.000,- 

Maximumscore 2 
7  genoemde oorzaken van de daling van de gemiddelde verkoopprijzen: 

• in verband met een toename van de ordergrootte 
• veranderingen in de product mix 
• de verandering in de dollarkoers 

Maximumscore 2 
8  twee van de volgende: 

• Door een toename van de afzet. 
• Door de toename van de afzet verkrijgt men schaalvoordelen, kostenbesparingen. 
• Door een verschuiving in het assortiment naar producten met een hogere winstmarge.  

Maximumscore 2 
9  reserves per 31-12-2004: 5.280.000  (4,24 – 0,16) = € 21.542.400,- 

Opmerking 
Wanneer bij de berekening gegevens gebruikt zijn uit informatiebron 1 of 2 dit niet fout 
rekenen. 

Maximumscore 2 
10  Voor de aankoop van geleasde activa in 2004 is een hypothecaire lening afgesloten 

waardoor de financiële lasten zijn toegenomen. Door de aankoop van de geleasde activa zijn 
de leasekosten, (die Pumpit N.V. in 2003 verantwoordde als externe kosten,) verminderd. 
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Antwoorden Deel-
scores

Maximumscore 1 
11  nettowinst: 5,8 miljoen 

gemiddeld geïnvesteerd eigen vermogen: 
22, 4 + 19,4

2
 = 20,9 

REV = 
5,8

20,9
 100% = 27,75% 

of

Bij gebruik van informatiebron 2. 
nettowinst: 5.806 

gemiddeld geïnvesteerd eigen vermogen: 
22.411 + 19.436

2
 = 20.923,5 

REV = 
5.806

20.923,5
 100% = 27,75% 

Maximumscore 3 
12  • koers 31 december 2003: 0,95  17,42 = 16,55 1

• koers 31 december 2004: 1,10  12,95 = 14,25 

rendement 2004 = 
0,50 + 14,25  16,55

16,55
 100% = –10,88% 1

• Het rendement is (van +8,5% naar –10,88%) gedaald. 1

Maximumscore 2 
13  voorbeelden van juiste antwoorden: 

• Pumpit N.V. voldoet aan de eis van de groene belegger dat de onderneming bijdraagt tot 
een beter milieu. 

• Groene beleggers accepteren een lager rendement. Het rendement van de aandelen 
Pumpit N.V. over 2004 is negatief. Het negatieve rendement werd veroorzaakt door de 
sterke koersdaling in 2004. Voor deze daling zijn volgens de kerngegevens van 
informatiebron 3, geen interne oorzaken aan te wijzen. Samen met de gepubliceerde 
vooruitzichten 2005 mag men voor de toekomst een positief rendement verwachten. 

• De rentabiliteit van het eigen vermogen blijft hoog. 
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