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Antwoorden

Deelscores

Opgave 2

3 

Maximumscore 2
voorbeelden van juiste antwoorden:
• De betrokkenheid van het personeel bij de onderneming wordt nauwer.
• Men bindt het personeel voor een langere termijn aan de onderneming (want bij vertrek
binnen 3 jaar na toekenning van de opties vervallen deze).
• De loonstijging kan beperkt blijven.
Maximumscore 1

4 

netto-omzetgroei 2000:

517.969  446.794
u 100% = 15,9%
446.794

Maximumscore 3
5  • Ja, de netto-omzetgroei van 1998, 1999 en 2000 is respectievelijk 29,4%, 21,6% en 15,9%,

dus meer dan 15%

1

• Nee, de rentabiliteit van het totaal vermogen is in 1998, in 1999 en in 2000 respectievelijk

33,2%, 28,8% en 27,4%, dus niet gehandhaafd

1

• Ja, de winst per aandeel is in 1998, 1999 en in 2000 respectievelijk met 27,1%, 16,2% en

17,7% gestegen, dus jaarlijks met meer dan 15%
Maximumscore 2
6  • hogere marges

• minder conjunctuurgevoelig

7 

Maximumscore 2
voorbeelden van een juist antwoord:
• Snellere groei is mogelijk.
• Men kan gebruikmaken van de aanwezige kennis bij de onderneming waarin een
deelneming genomen wordt.
• Men beperkt het aantal concurrenten.
Maximumscore 2

IVV=

9 

Maximumscore 2
Ja, want zolang de kosten van het aangetrokken vreemd vermogen lager zijn dan de
opbrengst van de investering (7%) levert dat een extra bijdrage in het bedrijfsresultaat.

10 

11 



2.108
u 100% =
(30.820 + 15.654 + 94.393) + (23.315 + 5.270 + 82.872)
2
2.108
u 100% = 1,7%
126.162

8 

Maximumscore 2
voorbeelden van juiste antwoorden:
uit informatiebron 2:
• De diensten van JEF N.V. zijn nauwelijks conjunctuurgevoelig.
uit informatiebron 3:
• De marktstrategie bergt voldoende winstmogelijkheden in zich.
• De winst per aandeel is in 1999 en 2000 gestegen.
Maximumscore 2
opbrengst bij uitoefenen van het optierecht: 50 u (65 – 20) = € 2.250,opbrengst uitkering is € 2.000,Het optierecht geeft een hogere verwachte uitkering, Klaas zal kiezen voor het optierecht.
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