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Antwoordschetsen Tentamen FB 04/11/10 

 
 1c. Antwoord (a) is onjuist: financiële activa komen ook bij niet-financiële bedrijven voor. 

 2b. Het gaat erom dat onderlinge, expliciete of impliciete, afspraken nagekomen worden. 

 3c. Maximeer de winst: deze is bij de alternatieven (a) t/m (d) respectievelijk €8,60, 11,20, €12,30 en €10,40.   

 4d. Marktprijs obligatie: 0,12*€1.000/0,06 = €2.000,- 

 5c. Enkelvoudige rentefactor:1,03*5 = 1,15. Samengestelde rentefactor per jaar: 1,15
5/1

= 1,02835 →r = 2,8%. 

 6c. Je moet hier inzien, dat het juiste antwoord lager dan €8.000 is, vanwege de geaccumuleerde rente. 

 7d. €1.000 / 1,04
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+ annuïteitenfactor (10 jaar, 4%)*€47,50 = €675,56 + 8,1109* €47,50 = €1.060,83. 

 8a. €100 = €5/1,08 + €5/1,08
2

+ €100 / 1,08
2

= €94,65. 

 9b. €0,1 miljoen / (7% - 4%) = €3,33 miljoen. 

10d. Er is een putoptie verkocht, die bij een hoge aandelenkoers zijn premie verdient. Zie opgave 10.7 uit C&L. 

11b. NCW kosten = €50.000 – €5.000/1,07
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= €46.435. Delen door annuïteitenfactor (5 jaar, 7%) → €11.325. 

12d. NCW = - €600.000 + €200.000*annuïteitenfactor (6 jaar, 6%) - €100.000/1,06
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 =  €312.964. 

13a. NCW= -€500.000 + €100.000*annuïteitenfactor (3 jaar, 5%)= -€500.000 + €100.000*2.7232 = - €227.680. 

14b. “Sunk costs” zijn in het verleden gemaakt, maar nu niet meer relevant. 

15c. (a) is juist niet waar, (c) is waar omdat (b) en (d) onjuist zijn. 

16a. Er is een afkapdatum, die rekening houdt met risico’s, maar niet aan vermogensmarkteisen gerelateerd is. 

17b. (1) is een definitiekwestie en (2) is juist niet zo, maar wordt beïnvloed door vrijkomende informatie.  

18c. Geëist rendement: rF + βY*[E(rM)-rF] = 5 + (0,0258/0,14
2
)*(12-5) = 14,2%. 

19b. Als het rendement op de marktportefeuille toeneemt met 11%, stijgt het rendement op BULLO met 8%. 

20d. De bètaformule bevat weliswaar een covariantie en een variantie, maar bèta is de “drijver” van de SML. 

21c. rF + βY*[E(rM)-rF] = 9% = 3% + 1,7* (E(rM)-3%) → E(rM) = 6,529%. 

22c. Het gaat niet om verwachtingen maar om eisen, te vertalen in disconteringsvoeten en niet in kasstromen. 

23a. Het toegenomen risico zit geheel in het eigen vermogen; vergelijk opgave 13.9 van C&L. 

24d. De waarde van de onderneming is: 2mln + 0,5 mln * (1- ((1-0,35)(1-0,4)/(1-0,3))= 2,221 mln. 

25d. Hij krijgt 5%*€1 mln = €50.000 uitgekeerd, maar zit dus voor dat bedrag als het ware in de bedrijfslening.  

26c. Het gaat om een impliciete informatieverstrekking, met voor de markt nieuwe gegevens. 

27b. Operationele kasstroom= winst na aftrek van belasting + afschrijvingen: €150.000 + €200.000 = €350.000. 

28b. De winst per aandeel is ((€10 mln - €2 mln) * 0,75) /200.000 = €30. 

29d. Netto werkkapitaal = (€25.000 + 53.000 + €37.000) – (€45.000 + 50.000) = €115.000 - €95.000 = €25.000.  

30b. Leverage factor (hefboomfactor) = €615.000 / €400.000 = 1,5375. 

31c. (a) is onjuist, omdat naar het standpunt van de onderneming wordt gevraagd. 

32a. Zie C&L, p. 509 e.v. 

33a. Doelvoorraad = €10.000 + ((3 x  €200 x  €400.000) / (4 x (0,03/4))
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=  €12.000. 

34a. Vanwege financiering met vreemd vermogen is er een “tax shield”.   

35c. Zo goed gaat nu ook weer niet! Lage rentes verlagen echter de disconteringsvoet voor de overnemer. 

36d. Bij een rentestijging dalen de obligatieprijzen en dan stijgt het effectieve rendement. 

37c. Risico is een kwestie van volatiliteit van rendementen, in dit geval van obligaties. 

38b. Antwoorden (c) en (d) zijn onjuist, er kan door superieure analyse of concurrentie geen geld verdiend worden.  

39a. De koers van de dollar gaat omhoog en er gaan dus minder dollars in een euro: €1= $1,40 x 1,01/1,015 = $1,393. 

40c. De rode lijn is: boekhoudkundige en organisatorische opvattingen zijn traditioneel; (a) en (b) vallen dus af. 

  


