Eindexamen m & o havo 2002-I
havovwo.nl

Deelscores

Antwoorden

Opgave 6

22 

23 

Maximumscore 2
733.592.000
omzet in 1998:
= € 676.121.659,–
1,085
Opmerking 1
Indien in de uitwerking geen rekening is gehouden met de duizendtallen 1 punt in mindering
brengen.
Opmerking 2
Indien de leerling geen rekening gehouden heeft met de duizendtallen mag voor de gehele
opgave maximaal 1 punt in mindering gebracht worden.
Maximumscore 1
392.750.000 × 1,104 = € 575.025.275,–
Maximumscore 2

24 

25 

26 

676.121.659
= € 429.283,59
1.575
733.592.000
omzet per fulltimebaan in 1999:
= € 436.661,90
1.575 + 105

omzet per fulltimebaan in 1998:

Maximumscore 1
voorbeelden van een juist antwoord:
• goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
• personeelsavonden.
Maximumscore 1
Er is sprake van materiële vaste activa want er is geïnvesteerd in gebouwen, inventaris, etc.
Dit zijn tastbare (materiële) vaste activa.
Maximumscore 1

27 

investeringspercentage:

20.332.000
× 100% = 2,77% ĺ 2,8%
733.592.000

Maximumscore 1
28 

29 

30 

,

dividend per aandeel:

7.224.000
= € 0,80
9.030.000

Maximumscore 1
voorbeelden van een juist antwoord:
• De liquiditeit wordt door de winstuitkering in aandelen niet aangetast;
• De solvabiliteit verbetert (want het eigen vermogen neemt toe).
Maximumscore 2
voorbeelden van juiste antwoord:
• stockdividend;
• winstreservering;
• herwaardering van (vaste) activa.
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31 

Maximumscore 5
Beoordeling management over 1999

Doelstelling

Aantal punten

Score

Omzetgroei 1995 tot en met 1999 (vraag 23)
minder dan 10%
10%
meer dan 10%

1 punt
2 punten
3 punten

3

Productiviteit (vraag 24)
gedaald
gelijk gebleven
gestegen

1 punt
2 punten
3 punten

3

Betrokkenheid (al ingevuld)
afgenomen
gelijk gebleven
toegenomen

1 punt
2 punten
3 punten

3

Investeringsomvang in % van de omzet (vraag
27)
minder dan 2%
2% – 3%
meer dan 3%

1 punt
2 punten
3 punten

2

Dividend per aandeel (vraag 28)
minder dan € 0,75
€ 0,75 – € 0,80
meer dan € 0,80

1 punt
2 punten
3 punten

2

Procentuele aandeel eigen vermogen in totaal
vermogen (gegeven in informatiebron 8)
minder dan 25%
25% – 27%
meer dan 27%

1 punt
2 punten
3 punten
Totaal aantal punten:

2
15

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:

GOED

Opmerking
Voor het juist invullen van de kolom ’score’ maximaal 4 punten toekennen waarbij voor
elke foutieve invulling 1 punt in mindering wordt gebracht. De score dient in
overeenstemming te zijn met de antwoorden die door de kandidaat gegeven zijn. Voor de
juiste beoordeling van de kwaliteit van het management 1 punt toekennen.
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