
Opgave 5 

Maximumscore 1 

21  De beursnotering geeft een certificaat van bekwaamheid en gegoedheid, die continuïteit 

aangeeft. 

Maximumscore 2 

22  De ontwikkeling van de beurskoers van Spyker Cars N.V. is in de periode  

1 juni – 1 november ongunstiger geweest (daalde van ongeveer € 15 tot ongeveer € 11) dan 

die van de AMX index (die in diezelfde periode is gestegen van ongeveer 365 tot ongeveer 

380). 

Maximumscore 2 

23  Met de opbrengst van de aandelen zijn vooral schulden afgelost. Die dalen van 

€ 13.970.000 (+ 7.918.000) naar € 1.854.000 (+ 3.951.000). 

Maximumscore 2 

24  De reserves zijn gestegen doordat de emissiekoers van (€ 15,50) veel hoger was dan de 

nominale waarde (van € 0,04) van het aandeel. (De agioreserve is gestegen.) 

Maximumscore 2 

25  (Verschaffers van vreemd vermogen willen dat er relatief voldoende eigen vermogen is ten 

opzichte van vreemd vermogen,) zodat er voldoende garantie is dat het vreemd vermogen in 

de toekomst kan worden terugbetaald. 

Opmerking 

0 of 2 punten toekennen 

Maximumscore 2 

26  Het eigen vermogen is door de emissie sterk gestegen (terwijl het vreemd vermogen door de 

aflossing sterk is gedaald). Deze ontwikkeling leidt tot een verbetering van de solvabiliteit 

waardoor het aantrekken van nieuw vreemd vermogen makkelijker wordt. 

Maximumscore 2 

27  Verlies 2e helft van 2003 is: 4.808.000 – 2.038.000 = 2.770.000  

Het resultaat van de eerste helft van 2004 (verlies € 2.743.000,-) is verbeterd / het verlies is 

verminderd. 
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Maximumscore 2 

28  voorbeelden van juiste antwoorden: 

 positieve ontwikkelingen: 

• Door de investeringen kunnen er meer auto’s geproduceerd en verkocht worden, waardoor 

in de toekomst winst zou kunnen worden gemaakt.  

• De solvabiliteit is door de emissie sterk verbeterd. 

• Grote beleggers hebben de aandelenemissie gegarandeerd 

 negatieve ontwikkelingen: 

• Spyker Cars N.V. heeft nog nooit winst gemaakt en maakt ook in de tweede helft van 2004 

nog verlies.  

• Het is niet zeker dat de grotere productie leidt tot een meer winstgevende afzet. 

• Het is de vraag of de beleggers voldoende vertrouwen hebben in de toekomst en bereid zijn 

om extra aandelen te kopen als er een nieuwe emissie komt. 




