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Maximumscore 1
voorbeelden van een juist antwoord:
• Het aantal aandelen neemt toe. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de zeggenschap.
• Door het aantrekken van vreemd vermogen kan de winst per aandeel toenemen
(hefboomeffect).
• Door toename van het aantal aandelen treedt verwatering van de winst op.
Maximumscore 2
339, 6  302,3
¥ 100% = 12,3%
302,3
Tecnic N.V. heeft de eerste doelstelling gehaald.
Opmerking
Wanneer de omzetgegevens (339,583 miljoen en 302,329 miljoen) uit informatiebron 4 zijn
gebruikt, dit niet fout rekenen.
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Maximumscore 2
De immateriële vaste activa van Tecnic N.V. bestaan geheel uit betaalde goodwill. De
manager bedrijven gaat ervan uit dat de goodwill bij liquidatie geen waarde heeft voor de
bank.
Opmerking
Wanneer in het antwoord de term liquidatie niet genoemd / verwoord is 1 punt in mindering
brengen.
Maximumscore 3

8  • Vaste activa

43.539.000
50.847.000 +
55.698.000 +
4.088.000 +
154.172.000
19.680.000 134.492.000

Voorraden
Handelsdebiteuren
Overige vorderingen
Totaal activa
• Immateriële activa

1
1

• Totaal vermogen per 31 december 2003: 154.172.000

Vreemd vermogen: 154.172.000 - 70.570.000 = 83.602.000
134.492.000
¥ 100% = 160,9%
83.602.000
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Maximumscore 1
Het nettoresultaat bestaat uit het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening en het
buitengewoon resultaat. Dit laatste resultaat heeft een incidenteel karakter en voor de
toekomst kan men daar niet op rekenen.
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Maximumscore 2

6.400.000
¥ 100% = 16%
40.000.000
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dividendpercentage =
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Maximumscore 2
beschikbaar voor aandeelhouders
stockdividend 0,06 ¥ 40.000.000 =

dividendbelasting 0,25 ¥ 6.400.000 =
uit te keren cashdividend
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6.400.000
2.400.000
4.000.000
1.600.000
€ 2.400.000,-

Maximumscore 1
voorbeelden van een juist antwoord:
• Door uitkering van stockdividend in plaats van cashdividend verhoogt de onderneming het
eigen vermogen.
• Door uitkering van stockdividend in plaats van cashdividend stromen minder liquide
middelen uit de onderneming.
Maximumscore 2
cashflow = nettowinst + afschrijvingen
cashflow = 17.750.000 + 5.095.000 + 1.310.000 = € 24.155.000,Maximumscore 4

14  • Ten aanzien van de solvabiliteit stelt de manager bedrijven een eis, na correctie voor

immateriële activa, van 150%. Het solvabiliteitspercentage na correctie voor de immateriële
activa is 160,9%. Dit is voldoende
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• Het vreemd vermogen inclusief het minimale nieuwe krediet bedraagt

83.602.000 + 15.000.000 = 98.602.000
Driemaal de cashflow is 3 ¥ 24.155.000 = 72.465.000
Volgens de vuistregel van de manager bedrijven is de aflossingscapaciteit niet voldoende
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