
Opgave 2

Maximumscore 2 

4  winst na belasting 3.400.000 

winstreservering 40% 1.360.000

beschikbaar dividend 2.040.000 

dividendbelasting (= cashdividend)    510.000

stockdividenduitkering € 1.530.000 

Maximumscore 2 

5  voorbeelden van juiste antwoorden: 

• Door stockdividend treedt verwatering van de winst op. 

• Door stockdividend komen meer aandelen op de markt waardoor de koerswaarde negatief 

beïnvloed kan worden. 

• Stockdividend komt niet tegemoet aan de liquiditeitsvoorkeur van de aandeelhouders.   

Maximumscore 2 

6  De rente (op de kapitaalmarkt) is in de periode 1 januari 2003 - 31 december 2005 gedaald. 

De beurskoers van de obligatielening is op 31 december 2005 hoger (115%) dan de 

uitgiftekoers. 

of 

De rente voor de onderneming is in de periode 1 januari 2003 - 31 december 2005 gedaald. 

Doordat de onderneming de verliesgevende periode heeft kunnen ombuigen in een

winstgevende situatie is de risicopremie verlaagd.

Maximumscore 2 

7 Door het voorstel van de raad van commissarissen uit te voeren, verslechtert de

liquiditeitspositie van Dijksma N.V. Bij uitvoering van het voorstel van de raad van

commissarissen vloeien meer liquide middelen uit de onderneming dan bij het voorstel van

de directie.

Deel-

scores

� www.havovwo.nl                                                                     - 1 -

Eindexamen m&o vwo 2006-II

havovwo.nl

Antwoorden

Maximumscore 2 

8 • De solvabiliteitspositie in 2006 zal door het uitvoeren van het voorstel van de raad van

commissarissen verslechteren ten opzichte van het voorstel van de directie.

Bij het voorstel van de raad van commissarissen neemt het eigen vermogen met de gehele

winst af en bij het voorstel van de directie neemt door het stockdividend het eigen

vermogen minder af 1

• Het voorstel van de raad van commissarissen en dat van de directie hebben in 2006 geen

invloed op het vreemd vermogen 1

Maximumscore 2 

9 Het voorstel van de raad van commissarissen beïnvloedt de liquiditeits- en de

solvabiliteitspositie in negatieve zin meer dan het voorstel van de directie. Volgens het 

Basel II verdrag neemt daardoor het risico van de banken toe, waardoor het rentepercentage

verhoogd moet worden.

Maximumscore 1 

10 Bij de ‘meubelen’ is de relatieve daling in de periode 2004-2006 groter dan die van de

woonbranche. Dat kan wijzen op grotere conjunctuurgevoeligheid van de meubelgroep.



Maximumscore 2 

11 • De bank heeft dan inzicht in het betalingsverkeer en cash-management van de onderneming

en kan dan beter de risico’s inschatten 1

• Commercieel oogpunt: de bank maakt dan al winst op het verlenen van de andere diensten 

aan de onderneming 1

Maximumscore 2 

12 voorbeelden van juiste antwoorden:

voorkeur voorstel directie: 

voorbeelden van argumenten:

• een betere liquiditeit en solvabiliteit leidt tot rentedaling; 

• het risicodragend vermogen wordt groter waardoor de continuïteit beter gewaarborgd is.

voorkeur voorstel raad van commissarissen:

voorbeelden van argumenten:

• aantrekken van vreemd vermogen zal tot een hogere rentabiliteit van het eigen vermogen

leiden;

• een hoger cashdividend kan leiden tot een groot vertrouwen bij de aandeelhouders,

waardoor de koers van de aandelen gaat stijgen.

Deel-

scores
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