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TENTAMEN FINANCIEEL BELEID  

 

 

 

Datum: 3 november 2011 

Tijd: 14.00 uur – 17.00 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 11 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 en financiële tabellen. Deze zijn los 

van het tentamenformulier beschikbaar en moeten 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-82ES).  

 

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. Na 16.00 uur 

kunnen wij geen toiletbezoek meer 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! 

mailto:w.westerman@rug.nl
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1.  U mag 10 liedjes gratis downloaden (of de tegenwaarde in geld ontvangen). U kiest voor: 

 

a)  de 10 grootste hits van K3 (3 zangeressen met kinderliedjes), ter waarde van €10.  

b)  de 10 grootste hits van Adele (22-jarige Britse zangeres), ter waarde van €8. 

c)  de 10 grootste hits van Rob de Nijs (tieneridool uit jaren ’60), ter waarde van €12.  

d)  dat hangt af van mijn persoonlijke smaak en die hoef ik hier niet bekend te maken. 

 

 

2.   Welk soort analyse past het best bij een semi-efficiënte markt? 

 

a) Technische analyse. 

b) Moderne portefeuille analyse. 

c) Fundamentele analyse. 

d) Scenario analyse. 

 

 

3. De laatprijs (vraagprijs) van een aandeel van het bedrijf KAZO op de effectenbeurs is 

€20,50 en de biedprijs is aldaar €20. Een belegger koopt het aandeel, merkt dat hij zich 

vergist heeft en verkoopt het onmiddellijk weer. Hij heeft geluk: de laat- en biedprijzen 

zijn gestegen tot respectievelijk €21 en €20,50. Hoe hoog is zijn opportuniteitswinst? 

  

a)  0 euro per aandeel 

b)  0,50 euro per aandeel 

c)  1 euro per aandeel  

d)  1,50 euro per aandeel. 

 

   

4. Een werknemer verdient €15 per uur. De waarde die de werknemer aan het bedrijf geeft 

per gewerkt uur is in de onderstaande tabel gegeven (2 uur werken levert dus bruto €200 

op). Hoeveel uren moet de werknemer werken om de winst van het bedrijf te maximeren? 

 

Aantal uren werken per dag Toename waarde van het geleverde werk 

1 €120 per uur 

2 €100 per uur 

3 €80 per uur 

4 €60 per uur  

5 €40 per uur 

6 €20 per uur 

7 €10 per uur 

8 €5 per uur 

 

a)  1  uur.  

b)  3  uur. 

c)  5  uur. 

d)  6  uur. 
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5. Gegeven is:  

 Rekening A levert 3% samengestelde rente op jaarbasis. 

 Rekening B levert 0,25% rente op maandbasis. 

  

Welke bewering is juist: 

 

a) Rekening A en B hebben dezelfde effectieve rentevoet op jaarbasis. 

 b)  Rekening A heeft een hogere effectieve rentevoet op jaarbasis. 

 c)  Rekening B heeft een hogere effectieve rentevoet op jaarbasis. 

 d)  Dat valt met deze gegevens niet te zeggen. 

 

 

6.  U verwacht over 4 jaar een erfenis van €16.000 te krijgen. U neemt hierop een voorschot, 

door een lening aan te gaan bij DUO. De verschuldigde rente bedraagt 2% per jaar. 

Hoeveel kunt u maximaal lenen? 

 

a)  < €12.000. 

b) ≥ €12.000 maar < €15.000. 

c) ≥ €15.000 maar < €16.000. 

d) ≥ €16.000. 

 

 

7.   Wat direct na de uitgifte de netto contante waarde van een obligatie met een coupon van 

10,75% die een nominale waarde van €1.000 en een looptijd van 10 jaar heeft bij een 

disconteringvoet van 10%? 

 

a) < €850. 

b) ≥ €850 maar < €1.000. 

c) ≥ €1.000 maar < €1.150. 

d) ≥ €1.150. 

 

 

8.  OrangePad heeft nog nooit dividend uitgekeerd, maar wil vanaf volgend jaar jaarlijks per 

aandeel €7,50 dividend betalen (= geschatte winst per aandeel). De huidige prijs van het 

aandeel is €100. Wat is de waarde van het aandeel, bij een rendementseis van 8% per jaar? 

 

a) < €95 

b) ≥ €95 maar < €100 

c) ≥ €100 maar < €105 

d) ≥ €105 

 

 

9.   Het aandeel van het bedrijf Zonama noteert €5. Het bedrijf keert over een jaar € 0,2 

miljard dividend uit en er zijn 1 miljard aandelen. Aandeelhouders eisen 8% rendement. 

Wat is de verwachte groeivoet van het dividend, als deze eeuwigdurend zou zijn?  
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(zie voor de gegevens bij de vraag de vorige pagina) 

 

a) <2%. 

b) ≥ 2%,  maar < 3%. 

c) ≥ 3% maar < 4%. 

d) ≥ 4%. 

 

 

10.   De volgende grafiek geeft, op de uitoefendatum, de netto contante waarde van een optie 

  met betrekking tot de prijs van een onderliggend aandeel weer. 

 
Om wat voor soort optie gaat het hier? 

 

a) Een gekochte call. 

b) Een geschreven call 

c) Een gekochte put. 

d) Een geschreven put 

 

 

11.  Een call optie op een aandeel van het bedrijf Thera loopt over precies twee tellen af. Het 

aandeel noteert momenteel €45. De uitoefenprijs van de call optie is €30. 

  Welke koers zal de call optie nu waarschijnlijk hebben? 

 

a) €0 

b) €5 

c) €10 

d) €15. 

 

NCW 

P 0 
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12.   Gegeven is het kasstroomprofiel van het volgende investeringsproject: 

 

Tijdstip 0 1 2 3 4 5 6 

Bedrag -€12.000 €2.500 €2.500 €2.500 €2.500 €2.500 €5.000 

  

Wat is de netto contante waarde van dit project, bij een disconteringvoet van 8%? 

 

a) > 3.000. 

b) ≤ 3.000 maar > 2.500. 

c)  ≤ 2.500 maar > 2.000. 

d) ≤ 2.000. 

 

 

13. Bereken de netto contante waarde (NCW) van een project met de volgende kenmerken: 

Initiële uitgave      €100.000 

Schuldratio 0,6 

Kosten eigen vermogen 10% 

Kosten vreemd vermogen (voor belasting) 5% 

Vennootschapsbelasting 40% 

Looptijd 2 jaar 

Opbrengsten per jaar €200.000 

Kosten per jaar (exclusief afschrijvingen) € 90.000 

Afschrijvingen per jaar €100.000 

 

a) De NCW is  -€1.000 

 b) De NCW is > -€1.000 en  €0 

 c) De NCW is > €0 en  €1.000 

 d) De NCW is > €1.000 

 

 

14. Een bedrijf heeft 2 investeringsprojecten, er is echter maar geld en tijd om één van de twee 

projecten op te starten. Investeringsproject A heeft een intern rendement (IRR) van 10%. 

Het minimale rendement moet, gegeven het risico, 6% zijn. Project B heeft een intern 

rendement van 12%. Dit project heeft echter meer risico, hierdoor is er een minimaal 

rendement van 9% nodig. Welk project moet er gekozen worden? 

 

a) Project A. 

b) Project B. 

c) Geen van beide projecten. 

d) Met deze informatie kunnen de projecten niet met elkaar vergeleken worden. 

 

 

15.  Een machine is aangeschaft voor €120.000 en wordt in 4 jaren fiscaal afgeschreven. Na 

jaar 3 wordt de machine echter tot schroot verwerkt, omdat er geen emplooi meer voor is. 

De fiscus heft 25% vennootschapsbelasting. Hoe hoog is de verschuldigde belasting? 
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(vervolg van vorige pagina) 

 

a) - €22.500. 

b) - €7.500. 

c) €0.  

d) €7.500. 

 

 

16. Een analyse waarbij gekeken wordt welke factoren de netto contante waarde van een 

investering voornamelijk beïnvloeden is een: 

 

a) Een waarschijnlijkheidsanalyse (“probability analysis”). 

b) Een scenarioanalyse (“scenario analysis”). 

c)  Een gevoeligheidsanalyse (“sensitivity analysis”). 

d) Een simulatieanalyse (“simulation analysis”). 

 

 

17.  Welke uitspraak over de "Average Accounting Return Method” (AAR) is juist? 

 

a)  Voor de beoordeling van een investeringsproject gebruikt de AAR winsten; 

b)  De AAR besteedt aandacht aan het tijdruimtelijke verloop van een project; 

c)  Om de AAR te kunnen toepassen is er geen arbitraire afkapgrens nodig. 

d)  De AAR besteedt aandacht aan de risico’s die samenhangen met een project. 

 

 

18.   Welke van de volgende stellingen is waar? 

 

 Stelling 1: Marktrisico kan door middel van diversificatie weggenomen worden 

 Stelling 2: Marktrisico is het enige risico waar beleggers een vergoeding voor krijgen. 

 

a) Stelling 1 is waar en stelling 2 is niet waar. 

b)   Stelling 1 is niet waar en stelling 2 is waar. 

c)   Beide stellingen zijn waar. 

d)   Geen van beide stellingen is waar. 

 

 

19.  De rendementsontwikkelingen van de aandelen J en I zijn volgend jaar onzeker. Als de 

recessie terugkeert (kans: 30%), is het rendement op J -10% en op I -20%. Als het lichte 

herstel doorzet (kans: 50%), is het rendement respectievelijk 10% en 0%, terwijl bij een 

krachtig herstel (kans: 20%) respectievelijk 30% en 20% rendement wordt behaald. Hoe 

hoog zijn de verwachte rendementen op respectievelijk de aandelen J en I? 

  

a) 6% en -2% 

 b) 6% en 0% 

 c) 8% en -2% 

 d) 8% en 0% 
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20.  Als bij vraag 19 antwoord D klopt, komt de standaarddeviatie van aandeel I het dichtst bij: 

 

a) 5%  

b) 10% 

c) 15% 

d) 20%  

 

 

21. De Security Market Line (SML) geeft de relatie weer tussen: 

 

a)  de standaarddeviatie van een efficiënt beleggingsobject en de vereiste rentabiliteit; 

b)   de variantie van een efficiënt beleggingsobject en de vereiste rentabiliteit; 

c)  de covariantie van een efficiënt beleggingsobject en de vereiste rentabiliteit; 

d)  de bèta van een efficiënt beleggingsobject en de vereiste rentabiliteit. 

 
 

22.  Een onderneming heeft een bèta van 1,2 en een vereist rendement op het eigen vermogen 

van 9%. Verder is bekend dat risicovrij vermogen een rendement van 3% heeft. Wat is het 

vereiste rendement voor de marktportefeuille? 

 

a) < 5%. 

b) ≥ 5% maar < 6%. 

c) ≥ 6% maar < 7%. 

d) ≥ 7%. 

 

 

23. In een portefeuille zitten drie aandelen: A, B, en C. De beta van deze portefeuille is 1,5. 

Aandeel A vertegenwoordigt 20% van de waarde van de portefeuille en heeft een beta van 

1. Aandeel B en C hebben elk dezelfde beta. Hoe hoog is de beta van aandeel C?  

 

a) < 1,2. 

b) ≥ 1,2 maar < 1,5. 

c) ≥ 1,5 maar < 2. 

d) ≥ 2. 

 

 

24.  Waardoor worden de vermogenskosten (“cost of capital”) voor een investering bepaald? 

 

a) De vereiste geldstromen (“cash flows”) van de investering. 

b) De vereiste geldstromen (“cash flows”) van de bedrijfsactiviteiten. 

c) Het vereiste rendement op de financiële markt. 

d) Het vereiste rendement van de Staat. 
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25.  Volgens de traditionele kijk op vermogensstructuren heeft een onderneming: 

  

a) een optimale vermogensstructuur en een optimale vermogenskostenvoet 

b) geen optimale vermogensstructuur, maar wel een optimale vermogenskostenvoet 

c) een optimale vermogensstructuur, maar geen optimale vermogenskostenvoet 

d) geen optimale vermogensstructuur en ook geen optimale vermogenskostenvoet. 

 

 

26.   Xi0 UK heeft €1.000.000 aan vreemd vermogen en betaalt 28% belasting over de winst. 

Een aandeelhouder betaalt 25% belasting over zijn winst op aandelen en 40% over zijn 

rente op obligaties. Wat is de waarde van de vestiging volgens het model van Miller 

(1977), als gegeven is dat de vestiging zonder vreemd vermogen €2.000.000 waard is? 

 

a) < €2.000.000. 

b) ≥ €2.000.000, maar < €2.100.000. 

c) ≥ €2.100.000, maar < €2.200.000. 

d) ≥ €2.200.000. 

 

 

27.  U bezit 500 aandelen à €2 in de onderneming Westkraam N.V., die met evenveel eigen als 

vreemd vermogen is gefinancierd. U geeft echter de voorkeur aan een volledig met eigen 

vermogen gefinancierde onderneming. Hoe kunt u het effect van de financiële hefboom 

(“financial leverage”) van Westkraam N.V. ongedaan maken? 

 

a) Leen €150 en koop 250 nieuwe aandelen 

b) Leen €1.500 en koop 750 nieuwe aandelen 

c) Verkoop 250 aandelen en zet €500 op de bank 

d) Verkoop 750 aandelen en zet €1.500 op de bank 

 

 

28. Volgens het dividendirrelevantietheorema van Modigliani & Miller zal: 

 

a) de aankondiging van een verhoging van de dividenduitkering van volgend jaar 

geen invloed hebben op de huidige aandeelprijs van een onderneming. 

b) de aankondiging van een verhoging van de dividenduitkering van volgend jaar 

altijd invloed hebben op de huidige aandeelprijs van een onderneming. 

c) een dividenduitkering geen invloed hebben op de huidige aandeelprijs van de 

onderneming. 

d) een dividenduitkering geen invloed hebben op de toekomstige aandeelprijs van de 

onderneming.  

 

29)  Van Het Bedrijf zijn de volgende gegevens bekend:  

 

 

(zie verder volgende pagina) 
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 2009 (in euro’s) 2010 (in euro’s) 

Vaste active   814   892 

Voorraden   302   344 

Debiteuren   409   463 

Liquide middelen     73     77 

Geplaatst aandelenkapitaal  138   156 

Agioreserve  344   359 

Algemene reserve  260   347 

Langlopende schulden  311   258 

Kortlopende schulden   27     42 

Crediteuren 398   362 

Te betalen belastingen   77   119 

Te betalen dividend   43   133 

Netto winst    220 

Afschrijvingen 

Interest 

   102  

    19 

Dividenden    133 

Winstreservering     87 

Belastingtarief  35% 

 

Hoe hoog is de operationele kasstroom in 2010? 

 

a) < €100. 

b) ≥ €100, maar < €200. 

c) ≥ €200, maar < €300. 

d) ≥ €300. 

 

30. Zie de tabel bij vraag 29. Hoe hoog is de mutatie liquide middelen in 2010? 

 

a) < -€50. 

b) ≥ -€50, maar < €0. 

c) ≥ €0, maar < €50. 

d) ≥ €50. 

 

 

31.   Gegeven is de volgende balans van de N.V. Versnel: 

 

Debet Credit 

Cash  €23.000 Crediteuren  €50.000 

Debiteuren  €15.000 Korte termijn schuld  €45.000 

Voorraad goederen  €37.000 Lange termijn schuld  €120.000 

      

Gebouwen  €390.000 Eigen vermogen  €500.000 

Machines  €250.000    

   _______+   _______+ 

  €715.000   €715.000 
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(zie voor de gegevens de vorige pagina) 

 

  Wat is de debt-to-equity ratio van de N.V. Versnel? 

 

a) < 0. 

b) ≥ 0 maar < 0,5. 

c) ≥ 0,5 maar < 1. 

d) ≥ 1. 

 

 

32.  Zie de balans van opgave 31. Het netto werkkapitaal van de N.V. Versnel is: 

 

a) < -€20.000 

b)  ≥ -€20.000 maar < €0 

c)  ≥ €0 maar < €20.000 

d) ≥ €20.000 

 

 

33. Het Economic Order Quantity (EOQ) model kan worden gebruikt voor cash management. 

Het model van Miller-Orr is echter geschikter. Onderstaande punten zijn alle vier relevant 

in het Miller-Orr model. Het EOQ-model houdt slechts rekening met één ervan, namelijk: 

 

a) ingaande kasstromen. 

b) onzekerheid in de kasstromen. 

c) een ondergrens waarboven het kassaldo (“cash balance”) moet blijven. 

d) een ondergrens waar beneden het kassaldo (“cash balance”) niet mag komen. 

 

 

34. BAS N.V. heeft vastgesteld dat haar kaspositie minimaal €10.000 moet zijn. De dagelijkse 

variantie van de kasstromen is €50.000, de interestvoet is 0,03% op dagbasis en de kosten 

om terug te keren naar de doelvoorraad zijn €500 per transactie. Als BAS N.V. het Miller-

Orr model gebruikt bij het liquiditeitsbeheer, wat is dan de nagestreefde kasvoorraad?  

 

a) < €10.000. 

b) ≥ €10.000, maar < €15.000. 

c) ≥ €15.000, maar < €25.000 

d) ≥ €25.000. 

 

 

35. Zie gegevens opgave 34. Welk bedrag zal BAS N.V. onttrekken aan haar kasvoorraad bij 

het bereiken van de bovengrens, als de nagestreefde kasvoorraad €25.000 zou zijn? 

 

a) < €5.000. 

b) ≥ €5.0000, maar < €10.000. 

c) ≥ €10.000 maar < €15.000 

d) ≥ €15.000. 
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36. Volgens geruchten wil het veel grotere Microsoft de onderneming Yahoo kopen, omdat 

diens zoekmachine de eigen activiteiten kan aanvullen. Dit is een voorbeeld van een: 

 

a) desinvestering (“divestiture”). 

b) overname (“takeover”). 

c) leveraged buy-out (LBO) 

d) joint venture. 

 

 

37.  Als de Griekse overheidsschuld deels wordt overgenomen door de andere eurolanden, zal 

de rentestand in Griekenland en in de andere eurolanden in eerste instantie: 

 

  a) omhoog gaan. 

  b) respectievelijk omlaag en omhoog gaan 

  c) respectievelijk gelijk blijven en omhoog gaan 

  d) gelijk blijven. 

 

 

38.   Sommigen denken dat risico’s toenemen en/of dat “hedging” (afdekking) van risico’s 

duurder wordt, maar welke van de volgende stellingen is volgens de literatuur waar? 

 

Stelling 1: bepaalde financiële risico’s kunnen worden afgedekt met optieconstructies. 

Stelling 2: financial engineering kan de hedgingkosten van bepaalde risico’s doen dalen. 

 

a) Stelling 1 en 2 is waar. 

b) Stelling 1 is waar en stelling 2 is niet waar. 

c) Stelling 1 is niet waar en stelling 2 is waar. 

d) Stelling 1 en 2 is niet waar. 

 

 

39.   Anders dan bij futures contracten het geval is, zijn forward contracten (termijncontracten): 

 

a) gegarandeerd door een partij die gelieerd is aan de effectenbeurs. 

b) via de effectenbeurs in principe vrij onderling te verhandelen. 

c) op maat van de koper te snijden qua looptijd en omvang. 

d)  zodanig geprijsd, dat bijstorting tussentijds nodig kan zijn. 

 

 

40. De huidige koers van de US dollar is: €1 = $1,35. Het inflatiecijfer in de USA bedraagt 

4% en in de eurozone 3%. De officiële rente is in de USA 0,25% en in de eurozone 1,5%.  

 Hoe hoog is de voorspelde dollarkoers over 1 jaar, conform de koopkrachtpariteit theorie? 

 

a) €1 = $1,34 (afgerond) 

b) €1 = $1,35 (afgerond) 

c) €1 = $1,36 (afgerond) 

d) €1 = $1,37 (afgerond) 


