
B. Com. 6th Semester (Honours) Examination, 2020 (CBCS) 

Subject: Fundamentals of Financial Management 

Paper: CC-13 (6.1 CH) 

       Time: 3 Hours                  Full Marks: 60 

The figures in the margin indicate full marks. 

Candidates are required to give their answers in their own words 

as far as practicable. 

দক্ষিণ প্রান্তস্থ ংখ্যাগুক্ষর ূণণভান ক্ষনর্দণক ।  

যীিার্থীর্দয মর্থাম্ভফ ক্ষনর্েয বালায় উত্তয ক্ষদর্ে র্ফ।  

 

1. Answer any six questions from the following:                         6x5 

নীর্েয যম যকার্না ছয়টি প্রর্েয উত্তয দাও: 
(a) Write the objective of ‘Financial Management’?                                             

   ‘অক্ষর্থণক ফযফস্থানায’ উর্েয       ? 

(b) Explain in brief the relevance of the concept of ‘time value of money’ in Financial 

Management.                                         

অক্ষর্থণক ফযফস্থানায় ‘র্র্থণয ভয় ভূরয' ধাযনাটিয প্রাক্ষিকো ংর্ির্ ফযাখ্যা কর্যা।  

(c) What do you mean by ‘Cost of Capital’? Why is it important in Financial Management? 

‘ভরূধর্নয ফযয়' ফরর্ে কী যফার্ া? অক্ষর্থণক ফযফস্থানায় এটি গুরুত্বূণণ যকন? 

(d) What is ‘Degree of Financial Leverage’?  

Distinguish between Financial Leverage and Operating Leverage.   

‘অক্ষর্থণক ক্ষরবার্যর্েয ভাত্রা' কী? অক্ষর্থণক ক্ষরবার্যে এফং কামণক্ষনফণাী ক্ষরবার্যর্েয ভর্ধয ার্থণকয ক্ষনর্দণ 

কর্যা।  

(e) Illustrate ‘Payback Period’ as a method of capital budgeting appraisal with the help of an 

example.                     

একটি উদাযর্ণয াার্ময ভূরধন ফার্েটিং ভূরযায়র্নয দ্ধক্ষে ক্ষার্ফ 'রক্ষিয যপযেকার' দ্ধক্ষেয  

ফযাখ্যা কর্যা।  

(f)Explain the ‘Operating Cycle Concept’ of working capital.                     

      কামণকযী ভূরধর্নয 'কামণক্ষনফণাী েক্র ধাযনাটিয' ফযাখ্যা কর্যা।  

(g) Distinguish between permanent working capital and temporary working capital.                                                                         

       স্থায়ী কামণকযী ভরূধন এফং াভক্ষয়ক কামণকযী ভূরধর্নয ভর্ধয ার্থণকয ক্ষনর্দণ কর্যা।  

(h) What are the basic assumptions of Walter’s Dividend Model?                         

      ওয়ারটার্যয রবযাং ংক্রান্ত ভর্ডর্রয ভূর নুভানগুক্ষর  কী? 

 



2. Answer any three questions from the following:                   3x10 

নীর্েয যম যকার্না ক্ষেনটি প্রর্েয উত্তয দাও: 

(a) Compare ‘Net Present Value Method’ and ‘Internal Rate of Return Method’ as the tools 

of capital budgeting appraisal.     

      ভূরধন ফার্েটিং ভূরযায়র্নয ভাকাঠি ক্ষার্ফ ‘নীট ফেণ ভান ভূরয’ ও ‘বযন্তযীণ প্রক্ষেদার্নয ায' 

দ্ধক্ষেয েুরনা কর্যা।  

(b) Explain the factors that determine the working capital needs of a firm.    

         পার্ভণয কামণকযী ভূরধর্নয            ক্ষনধণাযণকাযী ক্ষফলয়গুক্ষরয ফযাখ্যা কর্যা।  

       (c) Narrate the advantages and disadvantages of equity share capital as a long term source of 

capital.                             

       দীর্ণ যভয়াদী ভূরধর্নয উৎ ক্ষার্ফ আক্যযআটি যয়ায ভূরধর্নয ুক্ষফধা ও ুক্ষফধাগুক্ষর ক্ষফফৃে কর্যা।  

       (d) Critically examine the 'Net Operating Income Approach'  to  capital structure decision. 

ভূরধন কাঠার্ভা ের্েয 'নীট কামণক্ষনফণাী অয় ধাযণাটিয' ভার্রােনাভূরক ক্ষফর্েলণ কর্যা।   

       (e) Expected after tax cash inflows of a proposed investment plan having an after tax cost of 

RS. 25,000 are shown in table below. Examine whether the investment should be made 

assuming that the discount rate is 12%.        

            

নীর্েয যটক্ষফর্র কয যফেী ২৫,০০০ টাকা ভূর্রযয একটি প্রস্তাক্ষফে ক্ষফক্ষনর্য়াগ ক্ষযকল্পনায 

             প্রেযা ক্ষে কয যফেী নগদ ন্তঃপ্রফা যদখ্ার্না র্য়র্ছ।  অনুভাক্ষনক ক্ষডকাউন্ট ায ১২%  

 র্র ক্ষফক্ষনর্য়াগটি কযা উক্ষেে র্ফ ক্ষকনা যীিা কর্যা।  

Year 0 1 2 3 4 5 

Cash 

Flows 

(RS.) 

-25,000 6,000 6,000 7,500 8,500 10,000 

Discount 

Factors 

1.00 0.892 0.797 0.711 0.635 0.567 

 

 


