
Opgave 5 

Maximumscore 2 

17  voorbeelden van juiste antwoorden: 

• meer mogelijkheden om eigen vermogen aan te trekken 

• meer mogelijkheden om vreemd vermogen aan te trekken 

• meer naamsbekendheid 

• meer aanzien 

Maximumscore 1 

18  Gecontroleerde expansie houdt in dat de groei zodanig moet zijn dat de organisatiestructuur  

en de financiën geen knelpunten vormen. 

Maximumscore 1 

19  In informatiebron 4 staat: “(door de groei van de orderportefeuille) is de capaciteit van 

beide fabrieken volledig benut”. (kandidaten krìjgen hier atijd 1 punt toegekend)

Maximumscore 2 

20  De economische voorraad zal klein zijn. Zodra een klant een order plaatst (voor 

Nedcon N.V. een voorverkoop) bestelt Nedcon N.V. de benodigde grond- en hulpstoffen 

(voor Nedcon N.V. een voorkoop).

Maximumscore 2 

21  Nedcon N.V. past een gedifferentieerde marketingstrategie toe want er is sprake van een 

klantenbestand met zeer verschillende doelgroepen. 

Maximumscore 2 

22  Het marktrisico probeert Nedcon N.V. te beperken door: 

• de afzet geografisch te spreiden; 

• het klantenbestand over voldoende sectoren te spreiden; 

• door patenten aan te vragen op constructies. 

Maximumscore 2 

23  rendement op een aandeel = 
0,60 + (16,95  15,00)

15,00
 100% = 17% 
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Maximumscore 3 

24  • omzet 2000: 
4.166.000

0,056
 = 74.392.857 

omzet 1999: 
2.877.000

0,043
 = 66.906.977 1

• groei omzet 2000 ten opzichte van 1999:  

74.392.857  66.906.977
  100%

66.906.977

-
¥  = 11,2% 1

• doelstelling is gehaald 1

Maximumscore 1 

25  dividend/nettowinst ¥ 100% = 
0,60

1,56
¥ 100% = 38,5% (Doelstelling is gehaald.) 

of
890

2.296
¥ 100% = 38,8% 

Maximumscore 2 

26  solvabiliteitspercentage op 31-12-2000: 
19.524

45.439
 100% = 43% 

solvabiliteitspercentage op 31-12-1999 is 45%, solvabiliteitpercentage is verlaagd 

Maximumscore 2 

27  REV 2000: 
2.296.000

  100%
17.533.000 + 19.524.000

2

¥  = 12,4% 

Verandering REV: 
12,4%  9,2%

  100%
9,2%

¥  = 34,8% (toename) 

Maximumscore 4 

28  Voorbeelden van argumenten die er voor pleiten om aandelen van Nedcon N.V. te kopen: 

a ten aanzien van risicobeperking (continuïteit): 

- Nedcon N.V. streeft naar gecontroleerde groei; 

- De omzetgroei van 10% is gehaald; 

- Nedcon N.V. heeft een ordergestuurde productie, waardoor een gering voorraadrisico 

aanwezig is; 

- Nedcon N.V. heeft een groeiende orderportefeuille; 

- Nedcon N.V. heeft een toonaangevende positie op de markt van geïntegreerde systemen. 

b ten aanzien van het verwachte rendement op het aandeel: 

- Het rendement op het aandeel in 2000 is hoog (ten opzichte van de rente op de 

effectenrekening); 

- Het bedrijfsresultaat (in procenten van de omzet) is gegroeid; 

- De REV is toegenomen. 

Opmerking 

In het antwoord moeten de beide eisen die Aline stelt, risico en rendement, betrokken zijn. 

Zijn uitsluitend argumenten genoemd die betrekking hebben op één van beide eisen dan 

voor elk juist argument 1 punt toekennen met een maximum van 3 punten. 
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