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TENTAMEN FINANCIAL MANGEMENT BDK 

 

 

 

Datum: 30 oktober 2013 

Tijd: 9.00 uur – 12.00 uur 

Plaats: Tentamenhal 

 

 

Vul s.v.p. eerst uw personalia in op alle tentamenformulieren. Leg tevens uw collegekaart op de 

tafel ter inzage voor de surveillant. 

 

Dit tentamen bevat 8 bladzijden (inclusief voorblad) en bestaat uit 40 meerkeuzevragen. De 

volgens u meest goede antwoorden op de meerkeuzevragen dient u aan te geven op het aan u 

uitgereikte meerkeuzeformulier. Eigen berekeningen kunt u maken op het tentamenformulier. 

 

Bij het tentamen kunt u gebruik maken van een formuleblad (1 pagina). Deze is los van het 

tentamenformulier beschikbaar en moet onbeschreven weer ingeleverd worden.  

 

Dit tentamen is géén open boek tentamen. U mag dus geen boeken, syllabi en eventuele aanteke-

ningen gebruiken bij het maken van het tentamen. Het gebruik van een gewone rekenmachine is 

toegestaan (type Casio fx-82MS).  

 

Een surveillant geeft geen toelichting op de gestelde vragen. Als u commentaar op een vraag wilt 

leveren, moet u dat binnen 24 uur doen bij de contactdocent: w.westerman@rug.nl.  

 

U dient op uw antwoordformulier steeds het volgens u meest correcte antwoord aan te kruisen. 

 

Tijdens het tentamen mag de zaal niet tijdelijk zonder toestemming worden verlaten. Wij kunnen 

geen toiletbezoek toestaan, houdt u daar rekening mee.  

 

De uitslag van het tentamen zal zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt. Schriftelijke of 

mondelinge informatie over de uitslag van het tentamen zal niet worden gegeven.  

 

De antwoorden op de meerkeuzevragen worden pas na de administratieve verwerking van het 

tentamen op Nestor gepubliceerd. Rekent u hiervoor in principe 8 werkdagen.  

 

Het tentamenformulier mag u behouden. 

 

Vergeet niet uw meerkeuzeformulier te voorzien van uw personalia!  
 

 

 

Veel succes! 
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1. Het doel van een onderneming is: 

 A. het maximaliseren van de aandeelhouderswaarde. 

  B. het maximaliseren van de waarde van zowel de agent als de principaal. 

 C. het maximaliseren van de waarde van de stakeholders. 

 D. het maximaliseren van de waarde van de rationele actor. 

 

 

2. Gegeven zijn de volgende beweringen: 

I   Binnen een eenmanszaak spelen agentschapskosten geen rol. 

II  Als de agent volledig rekening houdt met de belangen van de principaal en 

    daar ook naar handelt zijn er geen agentschapskosten. 

 

 Met betrekking tot deze beweringen geldt: 

A. alleen bewering I is juist. 

B. alleen bewering II is juist. 

C. beide beweringen zijn juist. 

D. beide beweringen zijn onjuist. 

 

 

3. Welke activiteit behoort niet tot het domein van de treasurer?  

             A.  het onderhouden van bankrelaties. 

      B.  het uitvoeren van een kostenverschillenanalyse. 

C. het aantrekken van vermogen. 

D. het uitzoeken bij welke dochtermaatschappij het best een hoeveelheid liquide middelen 

kan worden weggezet. 

 

4. Welke uitspraak is juist? In een efficiënte markt: 

A. is alle beschikbare informatie in het publieke domein opgenomen in de prijs van een 

beleggingsobject (“actief”). 

B. is er geen informatie nodig om de prijs van een actief te kunnen stellen. 

C. is er informatie-asymmetrie tussen de niet-direct-betrokkenen van een actief met 

betrekking tot dat actief. 

D. is technische analyse de meest geëigende methode om voorspellingen te doen ten 

aanzien van de prijs van een actief. 

 

 

5. U leent vandaag €7.000 van een bank tegen een rentevoet van 7% per jaar, met een 

looptijd van 10 jaar. U bent overeengekomen dat de aflossing en alle interest betalingen 

zullen plaatsvinden aan het einde van de looptijd. Het totale bedrag dat u aan het einde van 

de looptijd moet voldoen bedraagt dan in euro’s ongeveer: 

 A. 13.770.  B. 12.850.  C. 11.900  D. 7.000. 

 

 

6. Een bedrag van €5.000 wordt op een spaarrekening gezet. In de eerste 7 jaar is de 

rentevergoeding 8% en daarna 4%. Na 12 jaar is het aldus gespaarde bedrag (afgerond):  

 A. € 8.005. B. € 10.426. C. € 10.624. D. € 12.901. 
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7. Een obligatie met een nominale waarde van €1.000 met een coupon van €40 per jaar en 

een resterende looptijd van 8 jaar heeft een “yield to maturity” van 3% per jaar. De 

marktprijs van deze obligatie is: 

 A.  1.070. 

B. > 1.070 en  1.075. 

C. > 1.075 en  1.080. 

D. > 1.080. 

 

 

8. De marktprijs van een aandeel is €100. Op dit aandeel is zeer recentelijk een dividend 

uitgekeerd van €3. Het geëiste rendement op dit aandeel is 5%. Het eeuwigdurend 

constante percentage waarmee het dividend jaarlijks stijgt is: 

 A.  1.80. 

B. > 1.80 en  1.85. 

C. > 1.85 en  1.90. 

D. > 1.90. 

 

 

9. De verwachte prijs van een aandeel is over 1 jaar €26. De huidige prijs van dit aandeel is 

€25. Het geëiste rendement op het aandeel is 10% per jaar. Hoeveel dividend wordt er aan 

het einde van het jaar uitgekeerd? 

A.  €1. 

B > €1 en  €1.5. 

C. > €1.5 en  €2. 

D. > €2. 

 

 

10. Stel dat de dividenden op een aandeel eeuwigdurend €3 zijn. De huidige marktprijs van het 

aandeel is €52. Het geëiste jaarlijkse rendement op het aandeel in procenten is: 

 A.  5.6. 

B. > 5.6 en  5.7. 

C. > 5.7 en  5.8. 

D. > 5.8. 

 

 

11. Ter financiering van een investering plaatst een onderneming aandelen. Dat gebeurt via 

 een bank, volgens de “best efforts” methode (guichetemissie). In dat geval: 

A. zijn er voor de onderneming aan de emissie geen kosten verbonden. 

B. zijn er voor de plaatsende bank aan de emissie geen kosten verbonden. 

C. garandeert de plaatsende bank niet een bepaalde emissieomvang. 

D. garandeert de plaatsende bank een bepaalde emissieomvang. 

 

 

12. Jaar  begin jaar 1  eind jaar 1  eind jaar 2 

kasstroom -10.000   5.000   10.000 

 

Het geëiste rendement op dit project is 10% per jaar. 

De equivalente jaarlijkse annuïteit is ongeveer: 

 A. 1.000. B. 1.619 C. 2.500 D. 2.810. 
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13. Je moeder wil jou het pand waarin je woont verkopen voor een familieprijs van €58.000, 

zodra je geld genoeg hebt. Je kunt elk jaar €4.000 euro beleggen tegen 8% rendement. Hoe 

lang duurt het voordat je genoeg geld hebt om het pand te kopen?  

A.   8 jaar. 

B. > 8 jaar en  9 jaar. 

C. > 9 jaar 

D. dat is niet te bepalen, vandaar dat berekeningen hier zinloos zijn. 

 

 

14. Bij een netto contante waarde (NCW, Engels: NPV) berekening zijn sunk costs: 

 A.  een onderdeel van de initiële investering. 

B.  een onderdeel van de kasstromen gedurende de looptijd van het project. 

C.  een onderdeel van de laatste kasstroom van het project. 

 D.  niet relevant. 

 

 

15. Jaar   begin jaar 1 eind jaar 1 eind jaar 2 eind jaar 3 

kasstroom  -1.000  400  X  517 

 

Het bovenstaande project heeft een interne rentabiliteit van 10%. Dan is X: 

 A.  320. 

B. > 320 en  350. 

C. > 350 en  400. 

D. > 400. 

 

 

16.     Aandeel P Aandeel K 

 verwacht rendement  6%  10% 

 covariantie met de   0,05  0,07 

 marktportefeuille 

 

De variantie van de marktportefeuille is 0,04. Wat is de beta van een portefeuille van deze 

beide aandelen als 80% van de beta van de portefeuille door de aandelen K wordt bepaald? 

A.  1.6. 

B. > 1.6 en  1.65. 

C. > 1.65 en  1.7. 

D. > 1.7. 

 

 

17. Gegeven zijn de volgende beweringen: 

 I   Risico’s die voortvloeien uit het verlies van afzetmarkten kunnen worden 

verdisconteerd in het geëiste rendement. 

II  Risico’s die voortvloeien uit een mogelijke financiële crisis kunnen worden 

 verdisconteerd in het geëiste rendement. 

 

Met betrekking tot deze beweringen geldt: 

A. alleen bewering I is juist. 

B. alleen bewering II is juist. 

C. beide beweringen zijn juist. 

D. beide beweringen zijn onjuist. 
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18. IJskoud B.V. is €3 miljoen waard. Smoorheet B.V. wil er €4 miljoen voor betalen. Er valt 

geen synergie bij de overname te verwachten. Smoorheet B.V. moet de overname:  

 A.  doorzetten, omdat er €1 miljoen aan waarde valt te creëren.  

B.  doorzetten, omdat er €3 miljoen aan waarde valt te creëren. 

C.  afblazen, er wordt anders namelijk voor €1 miljoen waarde vernietigd. 

D.  afblazen, er wordt anders namelijk voor €3 miljoen waarde vernietigd. 

 

 

19. Een actief dat snel en tegen weinig kosten kan worden verkocht is: 

 A.  solvabel. 

B.  liquide. 

C.  efficiënt. 

D.  perfect. 

 

 

20. Obligatie A is nu €1.020 waard en obligatie B is €980 waard. Als de markrentevoet stijgt, 

A. zullen obligatie A en B in prijs dalen. 

B. zullen obligatie A en B in prijs stijgen. 

C. zal obligatie A in prijs stijgen en obligatie B in prijs dalen. 

D. zal obligatie A in prijs dalen en obligatie B in prijs stijgen.  

 

 

21. Welke van de volgende beweringen over diversificatie is juist? 

A. Diversificatie is het reduceren van het risico van individuele activa door het spreiden 

van een belegging over vele, verschillende activa. 

B. Diversifieerbaar risico is het enige risico dat van belang is voor een rationele belegger. 

C. Als een aandeel wordt toegevoegd aan een portefeuille van verschillende aandelen, 

verandert de standaarddeviatie van de portefeuille niet. 

D. De hoeveelheid risico die kan worden geëlimineerd door diversificatie is onbeperkt. 

 

 

22. Bij de Security Market Line staat grafisch op de ene as het verwachte rendement en op de 

 andere as de: 

A. prijs van risico. 

B. beta van het aandeel. 

C. koers van het aandeel. 

D. marktportefeuille.  
 

 

23. Welke van de volgende beweringen is onjuist? 

A. Toekomstige waarden nemen af bij een daling van de disconteringsvoet. 

B. Contante waarden en disconteringsvoeten zijn negatief gecorreleerd. 

C. Met maandelijkse samenstelling zal de effectieve jaarlijkse rentevoet (“effective 

annual rate”) lager zijn dan de opgegeven jaarlijkse rentevoet (“stated annual rate”). 

D. Hoe korter de looptijd van een lening, hoe hoger het totale bedrag aan te betalen rente. 
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24. Welke van de volgende beweringen over risico en rendement is waar? 

A. Minder risicovolle activa zullen gemiddeld genomen hogere rendementen genereren. 

B. Een daling in het risico van een belegging zal resulteren in een hogere risicopremie. 

C. De beloning voor het dragen van risico staat bekend als standaarddeviatie. 

D. In het algemeen geldt: hoe lager het risico, hoe lager het verwachte rendement. 

 

 

25. Welke van de onderstaande beweringen over de Gewogen Gemiddelde Vermogens 

 Kostenvoet (W.A.C.C.) is waar? 

A. Bij een optimale financieringsstructuur wordt de W.A.C.C. gemaximaliseerd. 

B. De waarde van de onderneming is minimaal als de W.A.C.C. wordt gemaximaliseerd. 

C. De waarde van de onderneming is minimaal als de W.A.C.C. wordt geminimaliseerd. 

D. Bij een optimale kostenstructuur wordt de W.A.C.C. gemaximaliseerd. 

 

 

26. Welke van de volgende beweringen over de beta-coefficiënt uit het Capital Asset Pricing 

 Model is waar? 

A. Een beta van 1 geeft aan dat een actief risicovrij is. 

B. In principe geldt: hoe lager de beta, hoe lager het verwachte rendement. 

C. De vergoeding voor het dragen van risico zal afnemen als de beta afneemt. 

D. De beta is een maatstaf van niet-systematisch (“unsystematic”) risico. 

 

 

27 De ondernemingen CAN en DO hebben exact dezelfde activa en bedrijfsactiviteiten, maar 

 ze zijn verschillend gefinancierd. CAN is voor 50% gefinancierd met vreemd vermogen; 

 DO is volledig met eigen vermogen gefinancierd. CAN heeft een waarde van €10 miljoen. 

 In een wereld van Modigliani en Miller zonder belasting kan over de waarde van CAN 

 worden beweerd dat deze:  

A. zowel hoger dan, lager dan of gelijk aan €10 miljoen kan zijn. 

B. altijd hoger zal zijn dan €10 miljoen. 

C. altijd lager zal zijn dan €10 miljoen. 

D. altijd gelijk zal zijn aan €10 miljoen. 

 

 

28. Stel dat we leven in een wereld van Modigliani & Miller met alleen vennootschapsbe- 

 lastingen. De ondernemingen Zonder en Met ontplooien exact dezelfde activiteiten maar 

 zijn verschillend gefinancierd. Zonder is volledig met eigen vermogen gefinancierd en 

 heeft 40.000 aandelen uitstaan. Met heeft 30.000 aandelen uitstaan en daarnaast €200.000 

 aan vreemd vermogen met een vaste jaarlijkse rentevergoeding van 5%. Het vennoot-

 schapsbelastingtarief is 35%. Bij welke totale kasstroom voor belasting zal de kasstroom 

 per aandeel na belasting van Zonder en Met gelijk zijn? 

A. ≤  €20.000  

B. > € 20.000 en ≦ €25.000. 

C. > €25.000 en ≦ €30.000. 

D. > €30.000 
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29. In een wereld van Modigliani en Miller zonder vennootschapsbelasting is de dividend-

 politiek van een onderneming irrelevant, omdat beleggers aandelen kunnen kopen met het 

 dividend of hun aandelen deels kunnen verkopen om de gewenste cash flow te verkrijgen.

 Deze bewering is: 

A. altijd onjuist 

B. meestal juist 

C. meestal onjuist 

D. altijd juist 

 

 

30. In de staat van herkomst en besteding der middelen (“sources and uses of cash statement”) 

 zijn in de kasstroom uit activiteiten (“cash flow from operations”) de netto winst en de 

 afschrijvingen opgenomen. Op basis van deze specificatie moet, afgezien van de posten 

 begrepen in het netto werkkapitaal, in de investeringskasstroom worden opgenomen: 

A. de netto investeringen (bruto investeringen minus afschrijvingen) in vaste activa 

B. de bruto investeringen in vaste activa en dividenden 

C. de netto investeringen en ingehouden winsten 

D. de bruto investeringen en de ingehouden winsten 

 

 

31. Gegeven zijn de volgende balansposten van onderneming A (in miljoenen euro’s): 

     31-12-2012  31-12-2011 

 gebouwen   5.600   5.300 

 overige vaste activa  2.300   1.900 

 voorraden   3.600   3.200 

 debiteuren   5.100   4.800 

 liquide middelen     700       600  

 crediteuren   4.000   3.800 

 

 De netto winst over 2012 is 1.200 (in miljoenen euro’s). De afschrijvingen over 2012 

bedragen 500 (in miljoenen euro’s). Hieruit kan worden afgeleid dat de operationele 

kasstroom en de werkkapitaalkasstroom (in miljoenen euro’s) over 2012 samen bedraagt: 

A. ≤  1.000. 

B. >  1.000 en  ≤  1.700. 

C. >  1.700 en  ≤  2.500. 

D. >  2.500. 

 

 

32. Gebruik de gegevens per 31/12 2012 van opgave 31. Hoe hoog is de cash ratio? 

A. 0,0745. B.  0,175. C.  0,194. D.  0,304. 

 

 

33. Gebruik de gegevens per 31/12 2012 van opgave 31. Hoe hoog is de quick ratio? 

A. 0,0745. B.  1,275. C.  1,450. D.  2,350. 

 

 

34. Gebruik de gegevens per 31/12 2012 van opgave 31. Hoe hoog is de debt-to-equity ratio? 

 N.B. Het eigen vermogen per 31/12 2012 is 7.900 (in miljoenen euro’s).  

A. 0,09. B.  1,19. C.  2,19. D.  3,19. 
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35. Gegeven is de volgende informatie: Een bedrijf heeft een eigen vermogen van 400 miljoen 

 euro en een vreemd vermogen van 500 miljoen euro. Voorts geldt dat de risicovrije 

 interestvoet 5% bedraagt en de rendementsvoet op de marktportefeuille is 15%. De beta 

 van het eigen vermogen is 1,2. Het geëiste rendement op het vreemd vermogen is 8%. De 

 vennootschapsbelasting tenslotte bedraagt 25%. In deze situatie bedraagt de W.A.C.C.: 

A. ≤ 10.0%.  

B. > 10.0% en ≦ 10.5%. 

C. > 10.5% en ≦ 11.0%. 

D. > 11.0%. 

 

 

36. De productiecyclus van Smoorheet B.V duurt 40 dagen, de debiteurencyclus duurt 50 

 dagen en de crediteurencyclus duurt 40 dagen. Hoe lang duurt de operationele cyclus? 

A.  40 dagen 

B. > 40 dagen en  50 dagen 

C. > 50 dagen en  90 dagen 

D. > 90 dagen 

 

 

37. Hotel A heeft in 2012 grond gekocht voor €78.000 en kan deze nu verkopen voor €60.000, 

 of er een café op zetten, wat een netto contante waarde van €50.000 oplevert. Wat te doen? 

A. Niets. 

B. Verkoop de grond. 

C. Bouw het café. 

D. Dat is om het even, omdat zowel het verkopen van de grond als het bouwen van een 

café een positieve netto contante waarde oplevert. 

 

 

38. De relatie tussen de nominale rentevoet, de reële rentevoet en de inflatie staat bekend als: 

A. het Fisher effect. 

B. de rentetermijnstructuur. 

C. het Markowitz model. 

D. het Modigliani en Miller theorema. 
 

 

39. Corporate governance heeft betrekking op: 

A. wetgeving, regelgeving en culturele tradities van een kapitalistisch land. 

B. de wijze waarop een vennootschap wordt bestuurd en gecontroleerd. 

C. prikkels en tucht bij managers, maar niet bij aandeelhouders. 

D. de vraag wat de rol van een onderneming is na de financiële crisis. 

 

 

40 Dun B.V. moet 350.000 dollar betalen aan Fat Inc., bij een wisselkoers van €1 = $1,25. 

 Hoe hoog is het verschuldigde bedrag in euro’s? 

A. €280.000 B. €350.00 C. €437.500  D. €500.000 

 


