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Opgave 5
Bij deze opgave horen vier informatiebronnen, de informatiebronnen 4 tot en met 7.
Informatiebron 4 geeft een profielschets van Nedcon N.V. Informatiebron 5 laat een
gedeelte van het risicoprofiel van Nedcon N.V. zien. Informatiebron 6 vermeldt een aantal
kerngegevens van Nedcon N.V. over 1999 en 2000. In informatiebron 7 staat de balans van
Nedcon N.V. per 31 december 1999 en per 31 december 2000 met een korte toelichting.
In deze opgave blijft de BTW buiten beschouwing.
Aline Donkman is een particulier belegger. Zij stort maandelijks een vast bedrag op een
beleggingsrekening waarop een rente vergoed wordt van 3,8% per jaar. Aankoop en
verkoop van aandelen geschieden via deze beleggingsrekening. Aline wenst uitsluitend
aandelen van ondernemingen te kopen indien deze aan de volgende twee eisen voldoen:
a De continuïteit van de onderneming moet min of meer gewaarborgd zijn. Volgens Aline
wordt ten aanzien hiervan voldoende zekerheid geboden als de onderneming de risico’s
bewust probeert te beperken.
b Het verwachte rendement op het aandeel dient voor haar voldoende te zijn. Bij de
beoordeling daarvan let Aline niet alleen op het rendementspercentage op het aandeel van
het afgelopen boekjaar maar ook op de ontwikkeling van de onderneming in de afgelopen
jaren. Ze gaat ervan uit dat behaalde resultaten uit het verleden in de nabije toekomst
gerealiseerd kunnen worden.
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In verband met de uitbreiding van haar aandelenportefeuille heeft een zakenvriend van
Aline haar gewezen op de aandelen van Nedcon N.V. Voor de beoordeling van deze
onderneming heeft zij het jaarverslag 2000 van deze onderneming opgevraagd en gekregen.
Volgens het jaarverslag is Nedcon N.V. sinds 1990 op de beurs genoteerd.
Noem twee mogelijke voordelen voor Nedcon N.V. van beursnotering.
In informatiebron 4 staat dat de strategie van Nedcon N.V. gericht is op gecontroleerde
(geografische) expansie.
Welke economische reden kan Nedcon N.V. hebben om te streven naar een gecontroleerde
expansie? Motiveer het antwoord.
Welke zinsnede uit informatiebron 4 duidt erop dat Nedcon N.V. in 2002 geen negatief
bezettingsresultaat heeft behaald?
Uit informatiebron 5 blijkt dat Nedcon N.V. het just-in-time principe toepast.
Welke invloed heeft het just-in-time principe op de omvang van de economische voorraad
van de grond- en hulpstoffen van Nedcon N.V.? Verklaar het antwoord.
Welke marketingstrategie past Nedcon N.V. toe volgens informatiebron 5? Motiveer het
antwoord.
Uit informatiebron 5 blijkt dat Nedcon N.V. naast het financiële risico ook het bedrijfsrisico
probeert te beperken.
Noem twee manieren waarop Nedcon N.V. het bedrijfsrisico probeert te beperken.
Bereken met behulp van informatiebron 6 het rendement op een aandeel Nedcon in 2000
(zie formuleblad).
Is in 2000 de gewenste omzetgroei van 10% ten opzichte van 1999 door Nedcon N.V.
behaald? Motiveer het antwoord met behulp van een berekening.
Laat door middel van een berekening zien dat Nedcon N.V. zijn voornemen om 30% tot
40% van de nettowinst aan de aandeelhouders uit te keren, in 2000 heeft gerealiseerd.
Is het solvabiliteitspercentage van Nedcon N.V. in 2000 gestegen of gedaald ten opzichte
van 1999? Motiveer het antwoord met behulp van een berekening (zie formuleblad).
Bereken met hoeveel procent de rentabiliteit van het gemiddeld geïnvesteerde eigen
vermogen (REV) in 2000 is veranderd ten opzichte van de REV van 1999 (zie formuleblad).
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Aan de hand van de antwoorden op bovenstaande vragen wil Aline vaststellen of zij
aandelen van Nedcon N.V. in haar portefeuille moet opnemen of niet.
Geef Aline vier steekhoudende argumenten die de aankoop van aandelen Nedcon N.V. voor
haar rechtvaardigen. Motiveer het antwoord aan de hand van de door Aline gestelde twee
eisen voor aankoop van aandelen.
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