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Opgave 6 

Tony’s Chocolonely verkoopt “slaafvrije” chocoladerepen. Sinds 2006 
staat Tony’s Chocolonely ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 
onder de naam Tony’s Factory bv. 

2p 27 Noem naast inschrijving bij de Kamer van Koophandel nog twee 
oprichtingseisen voor een bv. 

Het boekjaar bij Tony’s Chocolonely loopt van 1 oktober tot en met  
30 september. Hieronder staan de balansen per 30 september van 2016 
en 2017.  

bron: www.tonyschocolonely.com (aangepast)

Balans 30 september 
2017

30 september 
2016 

Debet 

Immateriële vaste activa 138.037 198.060 

Materiële vaste activa 271.975 176.094 

Voorraad repen 1.860.049 808.060 

Debiteuren 2.468.362 1.265.289

Overige vorderingen 108.037 44.099 

Liquide middelen   43.226   31.074 

Totaal  4.889.686 2.522.676

Credit 

Aandelenkapitaal 32.000 32.000

Agioreserve 314.125 314.125

Herwaarderingsreserve 35.227 45.035

Algemene reserve 428.159 89.672 

809.511 480.832

Rekening-courantkrediet 985.590 155.017

Crediteuren 2.145.232 1.374.469

Belastingen en premies 193.066 140.751 

Te betalen interest 105.818 45.099 

Overige schulden 650.469 326.508 

4.080.175  2.041.844

Totaal  4.889.686 2.522.676
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Alle aandelen Tony’s Factory bv waren geplaatst op 1 september 2006 
tegen eenzelfde emissiekoers. De nominale waarde van een aandeel 
Tony’s Factory is € 0,50. 

2p 28 Bereken de emissiekoers in procenten waartegen de aandelen Tony’s 
Factory op 1 september 2006 waren uitgegeven.  

Door de enorme groei van de vraag naar de repen van Tony’s 
Chocolonely heeft het bedrijf veel moeten investeren in voorraden. Het 
grootste deel van deze voorraden is gefinancierd met kort vreemd 
vermogen.  

1p 29 Hoe blijkt uit de balansen dat in het boekjaar 30 september 2016 -  
30 september 2017 de voorraden bij Tony’s Factory grotendeels met kort 
vreemd vermogen worden gefinancierd?  

Van het kort vreemd vermogen heeft het rekening-courantkrediet een  
hoog interestpercentage.  
De directie stelt voor om aandelen per 1 oktober 2017 uit te geven en met 
de opbrengst van de emissie af te lossen op het rekening-courantkrediet.  
De aandeelhouders oordelen negatief over het voorstel van de directie. 

2p 30 Noem twee redenen waarom de aandeelhouders negatief zouden kunnen 
oordelen over het voorstel van de directie. 
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