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TENTAMEN FINANCIEEL BELEID  

 

 

 

Datum: 4 november 2010 

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 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. 

 

De uitslag van het tentamen zal zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt. Telefonische 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.  Financiële activa zijn: 

 

a) activa die aangehouden worden door banken. 

b) activa die gebruikt worden bij het produceren van goederen en diensten. 

c) activa die zeer liquide zijn, zoals liquide middelen en debiteuren. 

d) claims op de cashflow van een onderneming, zoals aandelen en obligatieleningen. 

 

 

2.  Uw beste werknemer heeft intern gefraudeerd. Het gaat om een klein bedrag, maar toch. 

Welk advies past het best bij de “contractual rights approach”? 

 

a) “Ontslaan, soms er moet er in ons bedrijf een voorbeeld gesteld worden.” 

b) “Ontslaan, zo zijn nu eenmaal de regels en die kent iedere werknemer.” 

c) “Vergeven en vergeten, we doen allemaal wel eens een kleine misstap.” 

d) “Vergeven en vergeten, want ons bedrijf verdient veel aan deze persoon.”  

 

 

3.   In een productieproces van een drinkyoghurt leidt het toevoegen van een vloeistof tot 

hogere opbrengsten volgens het volgende schema: 

 

 Eenheid vloeistof  Extra eenheid opbrengst 

  2       8 

  4     12 

  6     15 

  8     16 

 

Eén eenheid vloeistof kost €1,70. Eén eenheid opbrengst eindproduct levert op €1,50. 

Welke hoeveelheid vloeistof leidt tot een optimale uitkomst? 

 

a)  2 eenheden. 

b)  4 eenheden. 

c)  6 eenheden. 

d)  8 eenheden. 

 

 

4) Een in 2008 uitgegeven staatsobligatie heeft een onbeperkte looptijd (“perpetual bond”). 

De coupon bedraagt 12% van de hoofdsom van €1.000. De interest wordt jaarlijks 

uitgekeerd. De eerstvolgende uitbetaling is over precies een jaar (de vorige uitkering heeft 

zojuist plaatsgevonden). De vereiste rentabiliteit bedraagt 6%. De marktprijs van deze 

obligatie komt het dichtst bij: 

 

a) €500 

b) €943 

c) €1.000 

d) €2.000 
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5.   Stel dat een spaarrekening met enkelvoudige interest 3% rente op jaarbasis geeft. Wat 

moet de rente op een spaarrekening met samengestelde interest zijn, zodat een spaarder 

indifferent tussen beide rekeningen is, wanneer zij 5 jaar wil sparen? 

 

a) < 2%. 

b) ≥ 2% maar < 2,5%. 

c) ≥ 2,5% maar <3%. 

d) ≥ 3%. 

 

 

6.  Uw vriendin heeft vandaag een nieuwe auto gekocht voor €40.000,-. Over 5 jaar wil ze 

weer een soortgelijke nieuwe auto kopen. Aan het begin van elk jaar stort ze hiervoor geld 

op een spaarrekening waarvan de rente 2% bedraagt. De eerste storting doet ze een jaar na 

aankoop van de auto, de laatste storting wordt gedaan op de dag van de aankoop. Stel dat 

er geen inflatie op auto’s is. Hoeveel geld moet uw vriendin elk jaar sparen? 

 

a) < €6.000. 

b) ≥ €6.000 maar < €7.000. 

c) ≥ €7.000 maar < €8.000. 

d) ≥ €8.000. 

 

 

7.   Wat is ten tijde van de uitgifte de netto contante waarde van een obligatie met een coupon 

  van 4,75% die een nominale waarde van € 1.000,- en een looptijd van 10 jaar heeft bij een 

  disconteringvoet van 4%? 

 

a) < €950. 

b) ≥ €950 maar < €1.000. 

c) ≥ €1.000 maar < €1.050. 

d) ≥ €1.050. 

 

 

8.   Fakeskype heeft nog nooit dividend uitgekeerd, maar wil per aandeel in de komende jaren 

 €5 dividend per jaar betalen. Wat is de huidige waarde van het aandeel als verwacht wordt 

 dat de prijs van het aandeel over twee jaar €100 is, bij een rendementseis van 8% per jaar? 

 

a) < €95 

b) ≥ €95 maar < €100 

c) ≥ €100 maar < €105 

d) ≥ €105 

 

 

9.   Een bedrijf keert over een jaar € 0,1 miljoen dividend uit. Verder wordt er verwacht dat 

het dividend met 4% per jaar zal stijgen, omdat aangenomen wordt dat de kasstroom met 

ditzelfde percentage jaarlijks zal toenemen. Wat is de contante waarde van dit bedrijf voor 

haar aandeelhouders, als er van een vereist rendement van 7% wordt uitgegaan? 
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(zie voor de gegevens bij de vraag de vorige pagina) 

 

a) < €2,5 mln. 

b) ≥ €2,5 mln. maar < €3,5 mln. 

c) ≥ €3,5 mln. maar < €4,5 mln. 

d) ≥ €4,5 mln. 

 

 

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 bedrijf denkt er aan om een nieuwe machine aan te schaffen. De machine heeft een 

aanschafprijs van €50.000. De verwachte levensduur is 5 jaar. Na 5 jaar is de machine 

geheel afgeschreven en kan hij als schroot verkocht worden voor €5.000. Wat is de 

jaarlijkse kostenannuïteit (“equivalent annual annuity”) bij een disconteringvoet van 7%? 

 

a) < €11.000 

b) ≥ €11.000 maar < €12.000 

c) ≥ €12.000 maar < €13.000 

d) ≥ €13.000 

 

NCW 

P 0 
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12.   Een bedrijf overweegt een investeringsproject dat de volgende kasstromen genereert: 

 

Jaar Kasstroom 

0 - €600.000 

1 €200.000 

2 €200.000 

3 €200.000 

4 €200.000 

5 €200.000 

6 €100.000 

 

Wat is de netto contante waarde van dit project, als het vereist rendement 6% per jaar is? 

a) < €100.000 

b) ≥ €100.000 maar < €200.000 

c) ≥ €200.000 maar < €300.000 

d) ≥ €300.000 

 

 

13.   Een restaurant wil uitbreiden. De controller verstrekt de volgende gegevens: 

 

 Kasstroom 

Periode Zonder uitbreiding Met uitbreiding 

0 €250.000 - €250.000 

1 €250.000 €350.000 

2 €250.000 €350.000 

3 €250.000 €350.000 

 

Wat is de netto contante waarde van de incrementele kasstroom, als de disconteringvoet 

5% per periode is? 

 

a) < -€200.000 

b)  ≥ -€200.000 maar < €0 

c)  ≥ €0 maar < €200.000  

d)  ≥ €200.000 

 

 

14.   Ten gevolge van de economische crisis, overweegt bedrijf A om product B alsnog niet op 

de markt te brengen. De tot dan toe reeds uitgegeven bedragen te beschouwen als: 

 

a) Begininvestering in het project. 

b) “Sunk costs” (verzonken kosten). 

c) Alternatieve opbrengsten die elders verdiend worden. 

d) Afschrijvingen die de kasstroom indirect beïnvloeden. 
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15.  Welke uitspraak over de "Average Accounting Return Method” (AAR) is juist? 

 

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

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

c)  Om de AAR te kunnen toepassen moet men een arbitraire afkapgrens gebruiken. 

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

 
 

16. Aan het gebruik van de "Payback Period" (terugverdientijd) methode bij de 

investeringsselectie kleven enkele bezwaren. Welke van de volgende bezwaren is juist? 

 

a) Er wordt arbitrair aandacht besteed aan het tijdruimtelijke verloop van een project. 

b) Er wordt geen aandacht besteed aan de risico’s die samenhangen met een project. 

c)  Men moet een afkapgrens gebruiken, die aan de vermogensmarkt ontleend is. 

d) Er wordt geen aandacht besteed aan de kasstromen die samenhangen met een project. 

 

 

17.   Welke van de volgende stellingen is waar? 

 

Stelling 1: Systematisch risico is gelijk aan niet-diversificeerbaar risico. 

Stelling 2: Het rendement op de marktportefeuille is in theorie onveranderlijk. 

 

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 zijn beide niet waar. 

 

 

18. Voor het beleggingsfonds Y gelden de volgende gegevens: 

- de standaarddeviatie van de rentabiliteit van de marktportefeuille, σ(Rm), bedraagt 14%. 

- de covariantie tussen de rentabiliteiten van het fonds Y en de marktportefeuille,  

  Cov(Y, Rm), bedraagt 0,0258. 

- de verwachte rentabiliteit op de marktportefeuille, E(Rm), bedraagt 12%. 

- de verwachte rentabiliteit op het risicovrije fonds, Rf, bedraagt 5%. 

 

Welke is de vereiste rentabiliteit voor het beleggingsfonds Y (afgrond op één decimaal 

nauwkeurig)? 

 

a)  15,8%; 

b)  14,9%; 

c )  14,2%. 

d)  14,0% 

 

 

19.   Gegeven is de volgende tabel met verwachtingen van rendementen op het aandeel 

BULLO en de markt(-portefeuille): 
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(vervolg van vorige pagina) 

 

 BULLO Markt 

Recessie  -4.000% -7.000% 

Normaal   4.000% 4.000% 

Hausse 12.000% 15.000% 

 

Wat is de bèta van aandeel BULLO? 

 

a) 0 

b) meer dan 0, maar kleiner dan 1 

c) 1 

d) groter dan 1 

 

 

20. 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. 

 
 

21.  Een onderneming heeft een bèta van 1,7 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%. 

 

 

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

 

a) De vereiste geldstromen van de investering. 

b) De verwachte geldstromen van de investering 

c) Het vereiste rendement op de financiële markt. 

d) Het verwachte rendement op de financiële markt. 

 

 

23.  Bedrijf  F gaat de bedrijfsomvang verdubbelen. De activa zijn momenteel 1 miljoen euro 

waard en er is geen schuld in het bedrijf. Na de verdubbeling zijn de activa 2 miljoen euro 

waard. De verdubbeling wordt geheel met vreemd vermogen gefinancierd. Het risico op 

de activa verdubbelt vanwege de toegenomen bedrijfsomvang, evenals het risico op het 

eigen vermogen. Hoe hoog wordt dan het risico op het vreemd vermogen van het bedrijf? 
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(zie voor de gegevens de vorige pagina) 

 

a) nul, er is geen risico op het vreemd vermogen. 

b) de helft van het risico op het eigen vermogen. 

c) even hoog als het risico op het eigen vermogen. 

d) het dubbele van het risico op het eigen vermogen. 

 

 

24.   De Amerikaanse vestiging van een onderneming heeft €500.000 aan vreemd vermogen en 

betaalt 35% belasting over de winst. Een aandeelhouder betaalt 40% belasting over de 

winst die gemaakt wordt op aandelen en 30% op verkregen rente op obligaties. Wat is de 

waarde van de vestiging in Amerika volgens het model van Miller (1977), als gegeven is 

dat de vestiging zonder vreemd vermogen €2.000.000 waard is? 

 

a) < €2000.0000. 

b) ≥ €2.000.000, maar < €2.100.000. 

c) ≥ €2.100.000, maar < €2.200.000. 

d) ≥ €2.200.000. 

 

 

25.  Een bedrijf heeft een marktwaarde van € 10 miljoen en is volledig gefinancierd met eigen 

vermogen. Elk jaar werd de winst geheel uitbetaald als dividend. Nu wil men €1 miljoen 

van het eigen vermogen omzetten in vreemd vermogen. De ontvangen €1 miljoen wordt 

als eenmalig extra dividend (“superdividend”) uitgekeerd. Eén van de aandeelhouders, die 

5% van de aandelen bezit, ziet hierdoor zijn jaarlijkse geldstroom uit de dividenden 

veranderen. Hij wil weer dezelfde geldstroom krijgen als ware het bedrijf volledig met 

eigen vermogen gefinancierd. Welk advies geeft u hem? 

 

a). Leen €50.000 tegen dezelfde interest als de rente op de lening van het bedrijf. 

b) Koop voor €50.000 extra aandelen om de interestkosten op te vangen. 

c) Verkoop voor €50.000 aandelen, om het superdividend te compenseren. 

d) Zet €50.000 op een bankrekening met dezelfde interest als de rente op de 

 lening van het bedrijf. 

 

 

26.   Welke van de onderstaande acties is een voorbeeld van “information signalling”? 

 

a). Het uitgeven van gedrukte jaarverslagen naast publicaties op het internet. 

b) De CFO geeft commentaar op de ontwikkeling van de grondstoffenprijs.  

c) Het terugkopen van eigen aandelen door de onderneming. 

d) Een “rating agency” publiceert bevindingen over de onderneming. 

 

 

27.   Van het schuldenvrije bedrijf R is bekend dat de netto winst (na aftrek van belasting) 

€150.000 bedraagt. Tevens is gegeven dat de afschrijvingen €200.000 zijn. Wat is de 

operationele kasstroom wanneer het tarief voor de vennootschapsbelasting 35% bedraagt? 
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(zie voor de gegevens de vorige pagina) 

 

a). < €350.000. 

b) ≥ €350.000 maar < €375.000. 

c) ≥ €375.000 maar < €400.000. 

d) ≥ €400.000. 

 

 

28. Bedrijf Q voorziet gelijke kansen op een matig, goed of uitstekend scenario, waarin het 

verwachte bedrijfsresultaat (“earnings before interest en taxes”) respectievelijk €8 miljoen, 

€10 miljoen en €12 miljoen is. De rentekosten zijn €2 miljoen. De vennootschapsbelasting 

is 25%. Er zijn 200.000 aandelen Q in omloop. Wat is de verwachte winst per aandeel? 

 

a) €20 

b) €30 

c) €40 

d) €60 

 

 

29.   Gegeven is de volgende balans van de N.V. Vooruit: 

 

Debet Credit 

Cash  €25.000 Crediteuren  €45.000 

Debiteuren  €53.000 Korte termijn schuld  €50.000 

Voorraad goederen  €37.000 Lange termijn schuld  €120.000 

      

Gebouwen  €350.000 Eigen vermogen  €400.000 

Machines  €150.000    

   _________+   _________+ 

  € 615.000   €615.000 

 

  Het netto werkkapitaal van de N.V. Vooruit is: 

 

a) < €0 

b)  ≥ €0 maar < €10.000 

c)  ≥ €10.000 maar < €20.000 

d) ≥ €20.000 

 

 

30.  Zie de balans van opgave 29. Wat is de “leverage factor” van de N.V. Vooruit? 

 

a) < 1. 

b) ≥ 1 maar < 2. 

c) ≥ 2 maar < 3. 

d) ≥ 3. 
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31.   Welk van de volgende stellingen klopt, bezien vanuit het standpunt van de onderneming? 

 

a) Het investeren van winst leidt tot een waardetoename als het rendement op eigen 

 vermogen hoger is dan het vereiste rendement op het eigen vermogen. 

b) Het investeren van winst leidt tot een waardetoename als het rendement op eigen 

 vermogen lager is dan het vereiste rendement op het eigen vermogen. 

c) Het investeren van winst leidt tot een waardetoename als het rendement op activa 

 hoger is dan de “WACC” van de onderneming. 

d) Het investeren van winst leidt tot een waardetoename als het rendement op activa 

 lager is dan de “WACC” van de onderneming. 

 

 

32.  In het “cash management” wordt een afweging gemaakt tussen de hoeveelheid geld die 

aangehouden moet worden om rekeningen te kunnen betalen en de kosten die het 

aanhouden van geld met zich meebrengt. Een model dat helpt bij die afweging heet: 

 

a) “Economic order quantity model”. 

b) “Proposed cash model”. 

c) “Cash present value model”. 

d) “Capital asset pricing model”. 

 

 

33.  Bij bedrijf B is de variantie in de liquiditeitspositie €400.000 per kwartaal. De ondergrens 

voor de liquiditeitspositie is €10.000. De transactiekosten per gerealiseerd bankcontact zijn 

€200. De rente is 3% per jaar. Hoe hoog is dan de nagestreefde liquiditeitspositie?   

 

a) minder dan €2 miljoen 

b) €2 miljoen of meer, maar minder dan €3 miljoen 

c) €3 miljoen of meer, maar minder dan €4 miljoen 

d) €4 miljoen of meer 

 

 

34.  Eén van de voordelen van een “leveraged buyout” (LBO) is: 

 

a) Een belastingvoordeel. 

b) Het niet uit hoeven betalen van dividend. 

c) De mogelijkheid om gemakkelijk werknemers te ontslaan. 

d) Het lage risico voor de investeerders. 

 

 

35.  Het huidige tijdsgewricht is vooral gunstig voor het plegen van overnames, omdat: 

 

  a) bedrijven uitgesaneerd zijn 

  b) de economie flink groeit 

  c) de rentekosten laag zijn 

  d) er nu een rechts kabinet is 
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36.   De één denkt dat de rente weer gaat stijgen en de ander meent dat obligaties in waarde 

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

 

Stelling 1: Als de rente stijgt dan stijgen de prijzen van obligaties ook. 

Stelling 2: Als de prijs van een obligatie daalt, dan daalt de “yield to maturity” ook. 

 

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. 

 

 

37.   Met renterisico (“interest rate risk”) in de obligatiemarkt wordt bedoeld: 

 

a) het risico dat ontstaat doordat de hoofdsom (“face value”) onbekend is. 

b) de couponrente van een obligatie zich niet wijzigt wanneer de looptijd verandert. 

c) fluctuaties in de obligatieprijzen die ontstaan door renteschommelingen. 

d)  dat een bedrijf de coupons niet uitbetaalt en de obligatie niet afbetaalt. 

 

 

38.  De markt voor dollars is meestal efficiënt. In een dergelijke markt: 

 

a) is er volledige kennis met betrekking tot de dollarkoers. 

b) is alle beschikbare informatie in de dollarkoers verwerkt. 

c) kan met analyses een informatievoorsprong worden verworven. 

d) kan er door concurrentie om informatie geld verdiend worden. 

 

 

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

1% en in de eurozone 1½%. De officiële rente is in de USA ½% en in de eurozone 1%.   

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

 

a) €1 = $1,39 (afgerond) 

b) €1 = $1,40 (afgerond) 

c) €1 = $1,41 (afgerond) 

d) €1 = $1,42 (afgerond) 

 

 

40. De moderne opvatting van het vak “Financial Management” (of “Corporate Finance”) legt 

volgens Chambers en Lacey de nadruk op: 

 

a) boekhoudkundige concepten (balans, winst- en verliesrekening, enzovoorts) 

b) bedrijfskundige concepten (organisatie, verantwoordelijkheid, etcetera) 

c) economische concepten (waardeschepping, agentschapskosten en dergelijke) 

d) zowel boekhoudkundige, bedrijfskundige, als economische concepten. 


