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LANDBOUW EN NATUURLIJKE OMGEVING
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 17 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 35 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

Naam kandidaat _________________________________  Kandidaatnummer ________________

AGRARISCHE BEDRIJFSECONOMIE CSE KB 

Het examen landbouw en natuurlijke omgeving CSE KB bestaat uit twee deelexamens waarvan dit er één is. 
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 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 
 
 
 
 

ZAADHANDEL ADA PENNINGS 

Bij de beantwoording van de vragen over Zaadhandel Ada Pennings moet soms gebruik 
gemaakt worden van onderstaande balans. 
 
Bij alle vragen over zaadhandel Ada Pennings blijft de BTW buiten beschouwing. 
 
Ada Pennings heeft een zaadhandel te Noordwijkerhout. Haar balans per 1 januari 2006 
is als volgt. 
 

Balans per 1 januari 2006 zaadhandel Ada Pennings 

Schuur 40.000,00 Eigen vermogen  58.100,00

Inventaris 8.000,00 8% hypotheek 10.000,00

Kas 1.500,00 Bank 2.500,00

Voorraad zaden 20.000,00 Crediteuren  6.400,00

Debiteuren 7.500,00  

 77.000,00  77.000,00

 
Op de balans staat een balanspost met de naam 8% hypotheek. 
Wat is uit de naam van deze balanspost af te leiden? 
A De hypotheek heeft een looptijd van 8 jaar. 
B Het rentepercentage van de hypotheek bedraagt 8%. 
C Er moet jaarlijks op de hypotheek 8% worden afgelost. 
D Het rentepercentage van de hypotheek bedraagt 8% en er moet jaarlijks op de 

hypotheek 8% worden afgelost. 
 

 1 1p 
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Op 2 januari ontvangt zaadhandel Ada Pennings van groothandel Garden Seeds de 
volgende partij zaden: 
– 20 kilo tijmzaad à € 2,00 
– 15 kilo rozemarijnzaad à € 3,50 
– 20 kilo basilicumzaad à € 5,00 
De partij zaden is op rekening gekocht. 
Wat wordt de waarde van de voorraad zaden na deze transactie? 
A € 19.945,00 
B € 19.807,50 
C € 19.989,50 
D € 20.010,50 
E € 20.055,00 
F € 20.192,50 
 
Op 6 januari betaalt Ada per kas de factuur van de op 2 januari van groothandel Garden 
Seeds ontvangen partij zaden. 
Welke twee balansposten veranderen er door deze betaling? 
A de balanspost Kas en de balanpost Voorraad zaden 
B de balanspost Kas en de balanspost Crediteuren 
C de balanspost Kas en de balanspost Eigen vermogen 
D de balanspost Eigen vermogen en de balanspost Crediteuren 
 
Op 7 januari 2006 vinden de volgende twee transacties plaats. 
– Zaadhandel Ada Pennings betaalt een factuur van een in december 2005 geleverde 

partij zaden. Het bedrag van de factuur is € 600,00. 
– Zaadhandel Ada Pennings ontvangt een factuur voor een partij in januari 2006 op 

rekening geleverde zaden. Het bedrag van de factuur is € 820,00. 
Welk gevolg hebben deze twee transacties voor de balanspost Crediteuren? 
A De balanspost Crediteuren wordt € 1.420,00 lager. 
B De balanspost Crediteuren wordt € 820,00 lager. 
C De balanspost Crediteuren wordt € 220,00 lager. 
D De balanspost Crediteuren wordt € 220,00 hoger. 
E De balanspost Crediteuren wordt € 820,00 hoger. 
F De balanspost Crediteuren wordt € 1.420,00 hoger. 
 
Bij de beantwoording van de volgende drie vragen moet gebruik gemaakt worden van 
onderstaande informatie. 
 
Op 4 januari 2006 vinden de volgende transacties plaats. 
– transactie 1: Ada ontvangt van debiteur De Vries € 750,00. 
– transactie 2: Ada verkoopt contant een partij zaden voor € 500,00.  

 De inkoopwaarde van deze partij zaden is € 250,00. 
– transactie 3: Ada lost per bank € 2.000,00 af op de hypotheek. 
 
Door welke van deze drie transacties verandert het eigen vermogen? 
A door transactie 1 
B door transactie 2 
C door transactie 3 
D Het eigen vermogen wijzigt niet door deze transacties. 
 

 2 1p 

 3 1p 

 4 1p 

 5 1p 
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Door welke van deze drie transacties verandert het lang vreemd vermogen? 
A transactie 1 
B transactie 2 
C transactie 3 
D Het lang vreemd vermogen wijzigt niet door deze transactie. 
 
Door welke van deze drie transacties verandert het kort vreemd vermogen? 
A transactie 1 
B transactie 2 
C transactie 3 
D Het kort vreemd vermogen wijzigt niet door deze transactie. 
 
Annemiek, de dochter van Ada heeft vier jaar geleden een nieuwe auto, een Opel Corsa, 
gekocht voor € 14.000,00. Vanaf het moment van aankoop heeft zij voor de vervanging 
van deze auto elke maand € 300,00 gespaard. Na vier jaar koopt ze voor € 20.000,00 een 
nieuwe Opel Meriva. De inruilwaarde van de Opel Corsa is € 7.500,00. 
Welk bedrag heeft Annemiek te veel of te weinig gespaard? 
A € 1.500,00 te veel 
B € 1.500,00 te weinig 
C € 1.900,00 te veel 
D € 1.900,00 te weinig 
 
Annemiek besluit ook voor de nieuwe Opel Meriva maandelijks een bedrag te reserveren. 
Ook deze auto wil zij vier jaar gebruiken en dan inruilen. De inruilwaarde na vier jaar 
schat zij op € 9.000,00. Annemiek gaat er van uit dat de prijs van de auto die zij dan 
koopt, gelijk is aan de prijs van de Opel Meriva. 
Welk bedrag moet Annemiek per maand  reserveren om na vier jaar genoeg geld te 
hebben gespaard voor haar nieuwe auto? (Afgerond op hele euro’s.) 
A € 125,00 
B € 229,00 
C € 292,00 
D € 417,00 
 

 

 6 1p 

 7 1p 

 8 1p 

 9 1p 
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EETCAFÉ PIAF 

Pauline Jansen is eigenaar van eetcafé Piaf. De boekhouding van eetcafé Piaf wordt per 
kwartaal afgesloten. Alle boekingen over het eerste kwartaal van 2006 zijn al in het 
grootboek verwerkt. Alleen de afschrijvingen over het bedrijfspand, de bestelauto en de 
inventaris moeten nog in het grootboek worden verwerkt. 
 
Hieronder staat (een deel van) het grootboek van eetcafé Piaf.  
 

0.0 Bedrijfspand 

Datum Omschrijving Debet Credit 

1 jan Balans 182.000,00  

    

    

    

 

0.1 Bestelauto 

Datum Omschrijving Debet Credit 

1 jan Balans 20.000,00  

    

    

    

 

0.2 Inventaris 

Datum Omschrijving Debet Credit 

1 jan Balans 15.000,00  

    

    

    

 

4.1 Kosten pand 

Datum Omschrijving Debet Credit 

18 jan IF 18 750,00 
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4.2 Kosten bestelauto 

Datum Omschrijving Debet Credit 

31 jan IF 25 860,00  

28 feb IF 48 750,00  

31 mrt IF 72 920,00  

    

 

4.3 Kosten Inventaris 

Datum Omschrijving Debet Credit 

15 feb IF 41 280,00  

    

    

    

 
Bij de beantwoording van de vragen over eetcafé Piaf moet soms gebruik gemaakt 
worden van bovenstaand (deel van het) grootboek van eetcafé Piaf. 
 
Het bedrijfspand is begin 2000 gekocht voor € 260.000,00. Jaarlijks wordt 5% van de 
aanschafwaarde op het bedrijfspand afgeschreven. 

 Welk bedrag wordt over het eerste kwartaal van 2006 op het bedrijfspand 
afgeschreven? Geef ook de berekening. 

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

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

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

 Boek deze afschrijving in het (gedeeltelijk) grootboek. De kolom omschrijving hoeft 
niet te worden ingevuld. 

 
Op de bestelauto wordt per kwartaal 5% van de boekwaarde afgeschreven. 

 Welk bedrag wordt over het eerste kwartaal van 2006 op de bestelauto afgeschreven? 
Geef ook de berekening. 

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

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

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

 Boek deze afschrijving in het (gedeeltelijk) grootboek. De kolom omschrijving hoeft 
niet te worden ingevuld. 

 

 10 2p 

 11 2p 

 12 2p 

 13 2p 
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De inventaris is aangeschaft voor € 19.700,00. Op de inventaris wordt ieder jaar 24% van 
de boekwaarde afgeschreven. 

 Welk bedrag wordt over het eerste kwartaal van 2006 op de inventaris afgeschreven? 
Geef ook de berekening. 

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

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

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

 Boek deze afschrijving in het (gedeeltelijk) grootboek. De kolom omschrijving hoeft niet 
te worden ingevuld. 

 
Nu de afschrijvingen in het grootboek zijn verwerkt, moet de (gedeeltelijke) proefbalans 
per 31 maart 2006 worden opgesteld. De grootboekrekeningen zijn al op de 
(gedeeltelijke) proefbalans ingevuld. 

 Stel de (gedeeltelijk) proefbalans op. 
 

(gedeeltelijke) proefbalans eetcafé Piaf per 31 maart 2006 

Grootboekrekening Debet Credit 

Pand   

Bestelauto   

Inventaris   

Kosten pand   

Kosten bestelauto   

Kosten inventaris   

 14 3p 

 15 2p 

 16 6p 
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GROENTEWINKEL GEZOND EN LEKKER 

Marlous Jansen is eigenaar van groentewinkel Gezond en Lekker. Marlous wil haar 
hypothecaire lening verhogen. De bank vraagt Marlous om een balans te overleggen. 
Marlous beschikt over een door haar boekhouder opgestelde balans per 31 december 
2005, maar de bank vindt die balans te oud. De bank wil een balans per 31 maart 2006 
hebben. Omdat Marlous snel over de hypothecaire lening wil kunnen beschikken, besluit 
ze deze balans zelf te maken. 
 
Voor het opstellen van deze balans heeft ze de volgende gegevens ter beschikking. 
– Het tegoed op de bankrekening is € 3.650,00. 
– Het winkelpand is een aantal jaren geleden gekocht voor € 110.000,00. Op de balans 

per 31 december 2005 staat het winkelpand voor een bedrag van € 100.000,00. 
Jaarlijks wordt 2% van de boekwaarde van het winkelpand afgeschreven. 

– Op de balans per 31 december 2005 stond de inventaris voor een bedrag van 
€ 12.000,00. Jaarlijks wordt € 4.000,00 op de inventaris afgeschreven. 

– Er moet nog € 2.350,00 aan leveranciers worden betaald. 
– De hypotheek bedraagt € 27.500,00. 
– Het totale bedrag van de vordering op klanten is € 1.740,00. 
– De bestelauto heeft nog een waarde van € 5.000,00. 
– Er zit € 475,00 in kas. 
– De waarde van de goederenvoorraad is € 8.650,00. 
 
Stel de balans op van groentewinkel Gezond en Lekker per 31 maart 2006. 
 

Balans van Gezond en Lekker per 31 maart 2006 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 

 17 7p 


