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Het examen landbouw en natuurlijke omgeving CSE KB bestaat uit twee deelexamens waarvan dit er één is. 

 
 
 
 
 

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 

Dit examen bestaat uit 26 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 38 punten te behalen. 
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tijdvak 1
maandag 24 mei

tijdsduur voor het gehele examen 09:00 - 11:00 uur

Naam kandidaat _________________________________  Kandidaatnummer ________________



400011-1-821o 2 ga naar de volgende pagina 

 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 
 
 
 
 
VOF BRINK 
 
VOF Brink te Nijmegen is handelaar in landbouwmachines. VOF Brink koopt onder  
andere trekkers in bij Landfighter. Landfighter is een fabrikant van trekkers in Canada.  
De betaling gaat in Canadese dollars. Op 1 september 2003 komt een transport van  
acht trekkers in de haven van Rotterdam aan. Drie dagen later staan ze op het terrein bij 
VOF Brink te Nijmegen. 
 

1p  1 Wie is bij een VOF aansprakelijk voor de bedrijfsvoering? 
A het bestuur 
B de directeur 
C de raad van commissarissen 
D de vennoten 
 

1p  2 VOF Brink koopt onder andere trekkers in Canada. 
Het kopen van goederen in het buitenland heet 
A buitenlandse handel. 
B exporteren. 
C importeren. 
 

1p  3 In Canada zijn in 2003 de prijzen erg gestegen. De prijs waarvoor Landfighter de trekkers 
aan VOF Brink verkoopt, is op 1 januari 2003 al voor het hele jaar vastgelegd. In de 
eerste zes maanden van dat jaar bedroeg de inflatie in Canada al 3%.  
Heeft deze inflatie invloed op de kostprijs van de trekkers van Landfighter? 
A Ja, de kostprijs wordt hoger. 
B Ja, de kostprijs wordt lager. 
C Nee, de kostprijs blijft gelijk. 
 

1p  4 De koers van de euro is, ten opzichte van de Canadese dollar, in 2003 aanzienlijk 
gestegen. 
Door deze koersstijging zijn de trekkers die VOF Brink bij Landfighter koopt, voor  
VOF Brink 
A goedkoper geworden. 
B duurder geworden. 
C even duur gebleven. 
 

2p  5 In juni 2003 koopt VOF Brink acht trekkers bij Landfighter. De factuurprijs van deze  
acht trekkers is 600.000 Canadese dollars.  
De wisselkoersen voor één dollar zijn: 0,62 en 0,66 euro. 
 Wat is het bedrag in euro's dat VOF Brink voor deze trekkers moet betalen? Schrijf de 

berekening op. 
 
..........................................................................................................................................  

A 
B 
C 
D
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DE ZWARTE TULP 
 
Johannes Zwart is eigenaar van bloembollenbedrijf De Zwarte Tulp. 
 

2p  6 Johannes heeft voor € 5.000,- een computerkassa gekocht. Hij verwacht dat de kassa  
vijf jaar mee zal gaan en daarna nog € 500,- waard zal zijn. Per 1 januari 2004 is de 
boekwaarde van de kassa € 2.300,-.  
 Wat is de boekwaarde van de computerkassa per 1 januari 2005? Schrijf de 

berekening op. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  7 Johannes koopt een weegschaal van € 7.000,-. Hij koopt deze weegschaal op rekening. 
Welke wijzigingen ontstaan hierdoor op de balans? 
A De balanspost Inventaris stijgt met € 7.000,- en de balanspost Crediteuren stijgt met 

€ 7000,-. 
B De balanspost Inventaris stijgt met € 7.000,- en de balanspost Debiteuren stijgt met 

€ 7000,-. 
C De balanspost Crediteuren stijgt met € 7.000,- en de balanspost Eigen vermogen 

daalt met € 7000,-. 
D De balanspost Eigen vermogen stijgt met € 7.000,- en de balanspost Liquide middelen 

daalt met € 7.000,-. 
 

1p  8 Johannes lost € 20.000,- af op een lening van zijn vader. Hij doet dit door geld op te 
nemen van zijn rekening-courant. 
Welke wijzigingen ontstaan hierdoor op de balans? 
A De balanspost Eigen vermogen neemt met € 20.000,- af en de balanspost Crediteuren 

neemt met € 20.000,- af. 
B De balanspost Rekening-courant verandert met € 20.000,- en de balanspost Lening 

daalt met € 20.000,-. 
C Het leverancierskrediet daalt met € 20.000,- en de liquide middelen dalen met 

€ 20.000,-. 
 

1p  9 Johannes verkoopt een zak bloembollen van € 40,- aan een Japanse toerist. De Japanse 
toerist betaalt met een biljet van $ 50,-. Johannes geeft de Japanse toerist een biljet van 
€ 10,- terug. 
Wat voor soort geld ontvangt Johannes? En wat voor soort geld geeft hij terug? 
A Johannes ontvangt chartaal geld en geeft chartaal geld terug. 
B Johannes ontvangt chartaal geld en geeft giraal geld terug. 
C Johannes ontvangt giraal geld en geeft chartaal geld terug. 
D Johannes ontvangt giraal geld en geeft giraal geld terug. 
 

1p  10 Johannes besluit bloembollen te gaan exporteren naar Engeland. 
Engeland kent geen maatregelen die de handel met Nederland belemmeren. 
Waarom is dit zo? 
A Omdat Engeland dichtbij Nederland ligt. 
B Omdat Engeland lid is van de Europese Unie. 
C Omdat er in Engeland veel vraag naar bloembollen is. 
D Omdat in Engeland met de euro betaald kan worden. 
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CAFETARIA DE SMULPAAP 
 
Wilma de Graaf is eigenaar van cafetaria De Smulpaap in het centrum van een woonwijk. 
Vrijwel haar gehele assortiment koopt ze in. Alleen de loempia’s maakt ze zelf. 
Voor het berekenen van de kostprijs en de verkoopprijs van één loempia, gaat Wilma uit  
van de volgende gegevens: 
− De grondstofkosten voor het maken van één loempia zijn € 0,50. 
− Het maken van één loempia kost € 0,30 aan loonkosten. 
− De opslag voor de indirecte kosten is 40% van de directe kosten. 
− De brutowinstopslag is 60% van de kostprijs. 
 

2p  11  Wat is de kostprijs van één loempia? Schrijf de berekening op. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  12  Wat is de verkoopprijs van één loempia? Gebruik hierbij het antwoord van de vorige 
vraag. 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

3p  13 De Smulpaap verkoopt frisdrank in blikjes en per glas. De frisdrank in blik wordt door de 
klanten meegenomen. De frisdrank in glazen wordt in de snackbar aan de klanten 
geserveerd. 
Over het jaar 2003 is, met betrekking tot de verkoop van frisdrank, het volgende bekend. 
 
verkocht aantal  verkoopprijs per stuk inkoopprijs per stuk 
800 blikjes € 1,00 € 0,50 
1.200 glazen € 1,60 € 0,40 

 
 Wat is de brutowinst op de verkoop van frisdrank in 2003? Schrijf de berekening op. 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  14 In 2003 was de brutowinst op de verkoop van ijsjes € 3.400,-. De bedrijfskosten waren in 
dat jaar 30% van de brutowinst. 
 Wat is de nettowinst op de verkoop van ijsjes in 2003? 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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2p  15 In 2003 heeft Wilma de Graaf een nettowinst gemaakt van € 40.000,-. Deze winst zal naar 
verwachting in 2004 met 5% stijgen. Ze wil in 2004 tien uur per week minder werken.  
Voor die uren neemt ze een vaste werknemer aan, die € 25,- per uur kost. 
 Wat is de nettowinst in 2004? Schrijf de berekening op. 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  16 Van de horeca zijn over 2003 de volgende kengetallen bekend. 
 
horecasector omzet per arbeidskracht 
supermarkt € 300.000,- 
cafetaria € 120.000,- 
rijdende winkel € 110.000,- 
restaurant € 140.000,- 

 
In 2003 werkten in cafetaria De Smulpaap 1,1 arbeidskrachten. De omzet van  
De Smulpaap was in dat jaar € 150.000,-. 
 
De omzet per arbeidskracht is in cafetaria De Smulpaap in 2003 
A gelijk aan de gemiddelde omzet per arbeidskracht in de sector. 
B € 16.364,- hoger dan de gemiddelde omzet per arbeidskracht in de sector. 
C € 30.000,- hoger dan de gemiddelde omzet per arbeidskracht in de sector. 
D € 27.500,- lager dan de gemiddelde omzet per arbeidskracht in de sector. 
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BLOEMENKIOSK ALICANTE 
 
Milou heeft samen met haar vriendin Deborah een bloemenkiosk in het station van 
Schiphol. De naam van de bloemenkiosk is Alicante. Ze heeft veel te maken met 
buitenlandse klanten. 
Hieronder staat de balans per 1 januari 2003. 
 
Debet                       Balans van bloemenkiosk Alicante per 1 januari 2003           Credit
0.0 Winkelpand € 150.000,- 0.3 Eigen vermogen € 73.000,- 
0.1 Bestelauto € 15.000,- 0.7 Hypotheek € 90.000,- 
0.2 Inventaris € 10.000,- 0.8 Lening  €   8.000,- 
1.5 Debiteuren € 5.000,- 1.4 Crediteuren € 22.000,- 
1.0 Bank € 1.350,-     
1.1 Kasgeld € 1.000,-     
3.0 Voorraad 

bloemen/planten 
€ 2.500,-     

3.1 Overige voorraad € 8.150,-     
        
  € 193.000,-   € 193.000,- 

 
1p  17  Geef één economische reden waarom Alicante afschrijft op de bestelauto. 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  18 Alicante schrijft ieder jaar 20% van de boekwaarde van de bestelauto af.  
 Wat is de afschrijving over het jaar 2003? 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  19 Milou en Deborah bespreken samen met hun boekhouder de balans. Hierbij kijken ze 
onder andere over hoeveel giraal geld en hoeveel chartaal geld Alicante beschikt.  
Welke balanspost is chartaal geld en welke is giraal geld? 
A Bank is giraal geld en Crediteuren is chartaal geld. 
B Bank is chartaal geld en Crediteuren is giraal geld. 
C Bank is giraal geld en Kas is chartaal geld. 
D Bank is chartaal geld en Kas is giraal geld. 
 

1p  20 Milou runt de bloemenkiosk Alicante samen met Deborah. De ondernemingsvorm van 
Alicante is een VOF (vennootschap onder firma). 

 Geef één voordeel van een VOF ten opzichte van een eenmanszaak. 
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  21  Geef één nadeel van een VOF ten opzichte van een eenmanszaak. 
 
..........................................................................................................................................  
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1p  22 Alicante verkoopt aan bedrijven en aan particulieren. De particuliere klanten betalen 
contant. Geld heeft verschillende functies.  
De functie die geld bij contant betalen vervult, is 
A rekenmiddel. 
B ruilmiddel. 
C spaarmiddel. 
 
Aan het eind van het jaar werkt de boekhouder van Alicante het grootboek bij. Er moeten 
nog drie boekingsstukken worden geboekt. 
 

2p  23 Volgens boekingsstuk 1 heeft Alicante planten op rekening gekocht. 
 Welke balansrekeningen veranderen hierdoor? 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

2p  24 Volgens boekingsstuk 2 heeft Alicante een nieuwe kassa gekocht. De kassa is contant 
betaald. 

 Welke balansrekeningen veranderen hierdoor? 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

2p  25 Volgens boekingsstuk 3 heeft Alicante per bank een factuur van leverancier Rosalie 
betaald. 
 Welke balansrekeningen veranderen hierdoor? 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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Nadat de drie boekingsstukken geboekt zijn, ziet het (gedeeltelijk) grootboek er per  
31 december 2003 als volgt uit.  
 

0.0 Winkelpand 

Datum Omschrijving Debet Credit 

31 december Totaal 150.000,- 3.000,-

    

 

0.1 Bestelauto 

Datum Omschrijving Debet Credit 

31 december Totaal 15.000,- 3.000,-

    

 

0.2 Inventaris 

Datum Omschrijving Debet Credit 

31 december Totaal 14.000,- 5.000,-

    

 

1.5 Debiteuren 

Datum Omschrijving Debet Credit 

31 december Totaal 64.000,- 60.000,-

  

 

3.0 Voorraad bloemen/planten 

Datum Omschrijving Debet Credit 

31 december Totaal 150.000,- 147.000,-

  

 
 
 

3.1 Overige voorraad 

Datum Omschrijving Debet Credit 

31 december Totaal 110.000,- 101.500,-

    

 



400011-1-821o 9 ga naar de volgende pagina 

1.0 Bank 

Datum Omschrijving Debet Credit 

31 december Totaal 280.000,- 273.500,-

    

 

1.1 Kasgeld 

Datum Omschrijving Debet Credit 

31 december Totaal 270.000,- 267.800,-

   

 

0.7 Hypotheek 

Datum Omschrijving Debet Credit 

31 december Totaal 5.000,- 90.000,-

    

 

0.8 Lening 

Datum Omschrijving Debet Credit 

31 december Totaal 2.500,- 8.000,-

    

 

1.4 Crediteuren 

Datum Omschrijving Debet Credit 

31 december Totaal 240.000,- 267.000,-

    

 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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4p  26 Stel de balans per 31 december 2003 op. 
 
Debet                  Balans van bloemenkiosk Alicante per 31 december 2003           Credit 
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