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informatie- Uitslag van de enquête van de leerlingenraad over de behoefte aan een groter 
bron 1 assortiment drank- en etenswaren.

De enquête is gehouden onder een groep van 200 leerlingen van het Groene Hartcollege
dat in totaal 876 leerlingen telt. Deze groep is representatief voor alle leerlingen van de
school.

Slecht Matig Voldoende Goed

Bestaand assortiment:

a. Wat vind jij van het aanbod van het 130 60 10 0
eten en drinken in de kantine?

b. Is de „gezondheidswafel” eetbaar? 166 20 12 2

ja nee geen mening

Drank:

c. Wil je dat op school blikjes frisdrank 144 20 36
kunnen worden gekocht?

d. Wil je dat op school, zoals nu ook het 68 80 52
geval is, ook sinaasappelsap en melk
kunnen worden gekocht?

e. Wil je dat op school ook koffie en 50 36 114
chocolademelk kunnen worden 
gekocht?

ja nee geen mening

Eten:

f. Zou je willen dat er op school ook 184 4 12
snoep kan worden gekocht?

g. Zou je willen dat er op school ook 168 6 26
chips kunnen worden gekocht?

h. Zou je willen dat er op school ook 136 34 30
fastfood kan worden gekocht?

ja nee geen mening

Bereidheid tot corvee:

i. Ben je bereid om direct na de 118 82 0
pauzes mee te helpen het afval op 
te ruimen?
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informatie- De door Shippy-up B.V. uitgebrachte offerte voor de verhuur van een frisdrankautomaat.
bron 2

OFFERTE

Geachte heer/mevrouw,

In onderstaand schema vindt u de huurbedragen per jaar per frisdrankautomaat. U ziet
dat de huur die wij in rekening brengen daalt naarmate het aantal verkochte blikjes
toeneemt. Als u meer dan 432 blikjes gemiddeld per week verkoopt, betaalt u geen huur
maar ontvangt u van ons een vergoeding. Deze vergoeding kan voor u een aardige winst
opleveren!

Overige voorwaarden.
De verkoopprijs van elk blikje frisdrank aan uw leerlingen is � 0,55.
Wij, Shippy-up B.V., dragen zorg voor de inkoop van de blikjes, vullen de automaten,
betalen de ingekochte blikjes, verhelpen de storingen etc. Een telefoontje is voldoende.
U heeft er als school helemaal geen omkijken naar!
Als de frisdrankautomaat wordt gevuld, nemen wij het geld dat in de frisdrankautomaat
zit mee. Het risico dat de inhoud van de frisdrankautomaat wordt gestolen nemen wij ook
voor onze rekening.
Uw kosten bestaan uitsluitend uit de kosten van elektriciteit (� 8,– per week per
frisdrankautomaat) en de eventuele huur van de frisdrankautomaten.
De minimale contractduur is één jaar (= 52 weken).

000014 35B 3 Lees verder

Gemiddelde afzet blikjes frisdrank Huur frisdrankautomaat Door u te ontvangen bonus in �
per week (jaar = 52 weken) per jaar in � voor elk verkocht blikje frisdrank

0 –   48 200
49 –   96 175
97 – 144 150

145 – 192 125
193 – 240 100
241 – 288 75
289 – 336 50
337 – 384 25
285 – 432 0
433 – 480 0,0025
481 – 528 0,0050
529 – 574 0,0075
575 – 624 0,0100
625 – 671 0,0125

> 672 0,0175
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informatie- De informatie in deze bron is ontleend aan het jaarverslag van Stork N.V. 1997 dat als 
bron 3 ondertitel heeft „Technologie: de noemer die telt”.

Profiel van het Stork concern

Stork is een mondiaal opererend technologieconcern. Draagvlak voor de continuïteit wordt
gevormd door het scheppen van economische waarde ten behoeve van de aandeelhouders,
zodanig dat Stork op evenwichtige wijze de belangen van al haar belanghebbenden kan
behartigen.
De activiteiten van Stork zijn gegroepeerd naar een vijftal Strategische Business Units
(groepen) die alle aan de door het concern gehanteerde, als lange termijn gemiddelde te
beschouwen, rendementsnormen dienen te voldoen.
Geconsolideerd komen deze normen neer op:

• een rentabiliteit op het gemiddeld eigen vermogen van 15%;
• een winstmarge vóór belastingen van 5% op de omzet.

De orderontvangst van het concern bedroeg in 1997 5,4 miljard gulden bij een nettowinst
van 171,6 miljoen gulden. Het aantal medewerkers ultimo 1997 bedroeg 22.436 waarvan
2.389 op tijdelijke basis.
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informatie- Verslag aan aandeelhouders van Stork N.V. over het jaar 1997
bron 4

Het verslag wordt ingevolge artikel 24 van de statuten uitgebracht aan de Algemene Vergadering
van Aandeelhouders (AVA), te houden op vrijdag 27 maart 1998 om 11.00 uur in Hotel Okura
Amsterdam, te Amsterdam.

Resultaten
De verbetering van het resultaat wordt in belangrijke mate veroorzaakt door autonome
ontwikkelingen die vooral op margeverbetering gericht zijn.
Stork heeft 1997 afgesloten met een nettowinst van 171,6 miljoen gulden (+25%). Per aandeel
bedraagt de nettowinst 5,61 gulden (+22%).

Financiële positie
De financiële positie van het concern is zeer solide. Het eigen vermogen bedraagt 1 miljard
gulden en maakt daarmee 40% uit van het balanstotaal. De rentedragende schulden maken nog
geen 5% uit van de totale financieringsmiddelen. De financiering van het investeringsprogramma
voor 1998, dat duidelijk de afschrijvingen te boven gaat, is beschikbaar. Voor de financiering van
overnames ter ondersteuning van onze expansiestrategie zullen aanvullende middelen worden
aangetrokken.

Investeringen en cash flow
De investeringsuitgaven exclusief overnames bedroegen in 1997 198,5 miljoen gulden tegenover
een bedrag van 122,6 miljoen gulden in 1996.
De cash flow bedroeg in 1997 286 miljoen en dat is 18% hoger dan de 242,1 miljoen gulden in
1996.

Verwachtingen voor 1998
Stork is 1998 ingegaan met een goed gevulde orderportefeuille. Ook voor dit jaar wordt een groei
van de orderontvangsten verwacht.
Rekening houdend met het voorafgaande verwacht Stork voor 1998 een stijging van de winst.

De Raad van Bestuur
Naarden, 3 maart 1998
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informatie- Meerjarenoverzicht van Stork N.V.
bron 5

(In miljoenen guldens)
Balans per 31 december

Resultatenoverzicht

In guldens per gewoon aandeel van 10 gulden

000014 35B 6

1997 1996 1995
Materiële vaste activa 783,4 681,6 517,6
Financiële vaste activa 78,6 64,0 89,5
Vaste activa 862,0 745,6 607,1

Voorraden 297,8 318,8 153,2
Vorderingen 1171,6 1156,4 880,8
Effecten 21,3 22,0 25,6
Liquide middelen 146,5 179,8 442,8
Vlottende activa 1637,2 1677,0 1502,4

Totaal activa 2499,2 2422,6 2109,5

Gestort en opgevraagd 306,0 298,8 292,6
kapitaal 
Agioreserve 181,7 185,7 188,5
Overige reserves 509,5 385,9 354,2
Eigen vermogen 997,2 870,4 835,3

Voorzieningen 330,3 340,9 218,7
Langlopende schulden 99,5 62,0 145,1
Kortlopende schulden 1072,2 1149,3 900,0

Totaal passiva 2499,2 2422,6 2109,5

1997 1996 1995
Netto-omzet 5504,0 4916,0 4121,0

Bedrijfsresultaat 229,5 180,2 162,3
Financiële baten en lasten (4,5) 4,2 (4,0)

Resultaat uit gewone 169,9 134,3 103,7
bedrijfsuitoefening 
na belastingen

Nettoresultaat 171,6 136,8 108,3

1997 1996 1995
Nettoresultaat 5,61 4,58 3,70
Cash flow 9,35 8,10 7,13
Dividend 2,30 1,90 1,50
Eigen vermogen 32,59 29,13 28,55 
Beurskoers:

hoogste koers 92,00 61,00 46,80
laagste koers 59,80 39,60 35,70
per 31 december 70,00 60,90 39,80

Einde
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