
Opgave 5 

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 5 tot en met 8. Informatiebron 5 is een 

gedeelte uit een interview met de president-directeur van Spyker Cars N.V. 

Informatiebron 6 gaat over de beurskoersen van Spyker Cars N.V. en de koersen van de 

midkap op de effectenbeurs van Amsterdam. In informatiebron 7 zijn enkele kerncijfers en 

de balansen per 31 december 2003 en 30 juni 2004 opgenomen. Informatiebron 8 is een 

krantenartikel over Spyker Cars N.V. 

Spyker Cars N.V. is een Nederlandse onderneming die in 2000 is opgericht. De 

onderneming bouwt handgemaakte, dure sportauto’s voor welgestelde afnemers over de 

hele wereld. Spyker Cars N.V. maakt gebruik van de merknaam van een in 1925 failliet 

verklaarde Nederlandse autofabriek.  

In mei 2004 kreeg Spyker Cars N.V., in verband met de uitgifte van nieuwe aandelen, een 

beursnotering aan Euro NM, de markt voor startende ondernemingen van de effectenbeurs 

Euronext. 

Na een bezoek aan de autobeurs in China, overweegt de jonge ondernemer Wen Hu zich aan 

te bieden om de tweede dealer van Spyker Cars N.V. in China te worden. Door het geven 

van een uitstekende service en garantie heeft Wen Hu met zijn ondernemingen in China een 

zeer goede naam opgebouwd. Het geven van een goede garantie is alleen mogelijk als de 

fabrieksgarantie in orde is. Daarvoor is de continuïteit (het voortbestaan) van de fabrikant 

van het grootste belang. Wen Hu heeft zoveel mogelijk informatie over Spyker Cars N.V. 

verzameld om met behulp daarvan te beslissen of hij zich zal aanmelden als dealer voor 

Spyker Cars N.V. in China.  

Spyker Cars N.V. had de nieuwe aandelen ook buiten de effectenbeurs om kunnen plaatsen 

bij grote beleggers. 

1p 21  Noem de reden voor de beursnotering volgens informatiebron 5. 

Wen Hu vindt dat aan een beursnotering ook risico’s verbonden zijn. Zo kan een daling van 

de beurskoers, promotioneel gezien, nadelig zijn. Daarom vergelijkt Wen Hu de 

beurskoersontwikkeling van Spyker Cars N.V. met de ontwikkeling van de AMX index. 

2p 22  Wijkt de koersontwikkeling van Spyker Cars N.V., tussen 1 juni 2004 en 1 november 2004, 

gunstig of ongunstig af ten opzichte van de ontwikkeling van de AMX index? Motiveer het 

antwoord met behulp van informatiebron 6. 

Wen Hu maakt zich zorgen over de koersontwikkeling van Spyker Cars N.V. Hij heeft het 

idee dat als Spyker Cars N.V. de continuïteit wil waarborgen, zij in de naaste toekomst 

weer vermogen moet aantrekken om de noodzakelijke investeringen te financieren.  

Daarom doet hij onderzoek naar de financiële situatie van Spyker Cars N.V. Hij gebruikt 

daarvoor het verslag over de eerste helft van 2004 (zie informatiebron 7). 

Wen Hu probeert aan de hand van de balansgegevens af te leiden hoe Spyker Cars N.V. de 

opbrengst van de aandelenemissie besteed heeft.  

2p 23  Waaraan heeft Spyker Cars N.V. volgens de balansgegevens de opbrengst van de 

aandelenemissie van mei 2004 grotendeels besteed? Motiveer het antwoord.  

2p 24  Waardoor is de balanspost “Reserves” tussen 31 december 2003 en 30 juni 2004 veranderd?   

Spyker Cars N.V. wil volgens informatiebron 8 de productielocaties in Zeewolde en 

Coventry uitbreiden. Voor deze uitbreiding zal Spyker Cars N.V. volgens Wen Hu nieuw 

vermogen moeten aantrekken. 

Voor de verstrekkers van vreemd vermogen speelt de solvabiliteit (zie formuleblad) een 

belangrijke rol. 

2p 25  Leg uit waarom voor een verschaffer van vreemd vermogen de solvabiliteit een belangrijke 

rol speelt. 

2p 26  Zal het voor Spyker Cars N.V. door de emissie van de aandelen, moeilijker of makkelijker 

worden om voor de uitbreiding in Zeewolde en Coventry vreemd vermogen aan te trekken? 

Motiveer het antwoord. 
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De mogelijkheid voor Spyker Cars N.V om het eigen vermogen in de naaste toekomst te 

vergroten zal volgens Wen Hu vooral afhangen van de winstontwikkeling. 

2p 27  Toon met behulp van een berekening aan of het resultaat van Spyker Cars N.V. in de eerste 

helft van 2004 verbeterd of verslechterd is ten opzichte van de tweede helft van 2003. 

Wen Hu gaat ervan uit dat de uitbreidingen in Zeewolde en in Coventry noodzakelijk zijn 

voor de continuïteit van de onderneming.  

2p 28  Noem ten aanzien van de continuïteit van Spyker Cars N.V. één positieve ontwikkeling en 

één negatieve ontwikkeling die Wen Hu geconstateerd kan hebben. Licht de antwoorden toe 

met behulp van de gegevens uit deze opgave. 
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