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■■■■ Formuleblad

Te gebruiken formules voor de beantwoording van de vragen 6 en 24.

waarde totale activa
6 ■ solvabiliteit = 

totaal vreemd vermogen

winst na belasting
24 ■ rentabiliteit gemiddeld eigen vermogen = x 100%

gemiddeld geïnvesteerd eigen vermogen
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informatie- De balans van Lasser B.V. op 31 december 2000.
bron 1

informatie- Verwachte kosten en opbrengsten onderdelenmagazijn voor 2001:
bron 2 (alle bedragen zijn exclusief btw)

Omzet onderdelen � 3.750.000,–
Inkoopwaarde van de omzet onderdelen � 2.437.500,–
Inkoopkosten � 235.000,–
Verkoopkosten (overhead) � 320.000,–
Algemene kosten (inclusief rente, afschrijving, etc.) � 175.000,–

Voor de jaren na 2001 verwacht men ten aanzien van deze gegevens geen grote wijzigingen.

informatie- Gedeeltes van een brief die de importeur aan alle dealers zal zenden bij de opening van
bron 3 het nieuwe onderdelenmagazijn.

Datum

Geachte dealers,

Op 2 januari 2001 zal op het noordelijk industrieterrein „de Vechtlanden” aan de grens
van Utrecht aan de autoweg A 12 door Automobielbedrijf Lasser B.V. een centraal
onderdelenmagazijn geopend worden. ……………
Voor u als dealer zal dit een aantal voordelen hebben. Zo zullen de onderdelen, indien
deze voor 12 uur besteld zijn, nog dezelfde dag op uw bedrijf afgeleverd worden. Op de
onderdelen die door de fabrikant van uw merk gefabriceerd worden en die alle dezelfde
merknaam hebben, zal nu 1 jaar garantie gegeven worden in plaats van de gebruikelijke
zes maanden. Alle onderdelen zullen tegen de thans geldende prijzen geleverd worden.
……………
Alle onderdelen zullen zorgvuldig verpakt zijn. Op de verpakking zullen zonodig de
montagevoorschriften vermeld staan. Indien u dat wenst kunt u bij de montage van een
aantal onderdelen gebruik maken van de telefonische helpdesk die in het centraal
onderdelenmagazijn aanwezig zal zijn.
……………
Wij zijn er van overtuigd dat u uw cliënten, door het sneller leveren van de onderdelen
door het onderdelenmagazijn, een nog betere service kunt verlenen.

Hoogachtend,
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informatie- Uit het jaarverslag van VendexKBB betreffende het boekjaar 1 februari 1998 – 31 januari
bron 4 1999

(Het boekjaar bij VendexKBB loopt van 1 februari tot en met 31 januari.)

Aandelen
Het concern kent vier soorten aandelen:
• De beursgenoteerde gewone aandelen met een nominale waarde van � 0,03.
• Preferente aandelen A
• Preferente aandelen B
• Voorts kunnen 11.500 preferente aandelen C (nominaal � 500) worden uitgegeven.

Spreiding aandelenbezit
Per 31 januari 1999 stond van het totale aantal gewone aandelen 59% uit bij institutionele
beleggers in het buitenland, 21% bij Nederlandse instituten en 20% bij particuliere beleggers.

Beursnotering
De gewone aandelen zijn genoteerd aan de Amsterdamse effectenbeurs. Het aandeel maakt
sinds 23 februari van het verslagjaar deel uit van de AEX-index. Opties op aandelen VendexKBB
worden verhandeld op de AEX in Amsterdam (symbool: VDX).

Koersen
Koersen aandeel VendexKBB op de effectenbeurs van Amsterdam in indexcijfers (aangepast) 
1 november 1998 = 100 = � 21,25

Nettowinst van het boekjaar 1 februari 1998 – 31 januari 1999 � 126 miljoen
De nettowinst bedroeg � 126 miljoen. De nettowinst over het vorige boekjaar (� 520 miljoen)
was uitzonderlijk hoog door aanzienlijke incidentele baten (onder andere verkoop van de
dochteronderneming Vedior).

Zoals reeds aangekondigd aan het begin van het verslagjaar kwam het resultaat uit verkoop en
herontwikkeling van onroerend goed aanmerkelijk lager uit dan in het vorige boekjaar.

Dividendbeleid
Het dividendbeleid is erop gericht voor het gewone dividend een uitkeringspercentage te
realiseren van 30% tot 40% van de nettowinst.

Dividend van het boekjaar 1 februari 1998 – 31 januari 1999 � 0,34
Na uitkering van het dividend op de preferente aandelen A en B is � 117 miljoen beschikbaar voor
reservering en dividend op gewone aandelen. Gereserveerd wordt � 88 miljoen. Per gewoon
aandeel VendexKBB zal een dividend worden uitgekeerd van � 0,34.
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Datum       Index

1 februari 1998 101
1 november 100

15 november 98
1 december 94

15 december 84
1 januari 1999 94

15 januari 90
1 februari 112

15 februari 108
1 maart 116
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informatie- Vennootschappelijke balans VendexKBB N.V. per 31 januari 1999 en 1998 na
bron 5 winstverdeling (in miljoenen euro’s).

bron: naar jaarverslag 1998/1999 VendexKBB

informatie- Vennootschappelijke resultatenoverzicht VendexKBB N.V. over de boekjaren 1998/1999
bron 6 en 1997/1998 (in miljoenen euro’s).

bron: naar jaarverslag 1998/1999 VendexKBB
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