
Opgave 5 

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 4 tot en met 8. In informatiebron 4 is een 

artikel over de actieweek ‘Kom in de kas’ opgenomen. In informatiebron 5 wordt een aantal 

aspecten van de nieuwe trends in siergewassen besproken. In informatiebron 6 staan 

gegevens betreffende de prijsopbouw van siergewassen. In informatiebron 7 staat de balans 

per 31 december 2002 van International Flower N.V. en in informatiebron 8 staan 

voorcalculatorische bedrijfsgegevens van International Flower N.V. voor het jaar 2003. 

In deze opgave blijft de BTW buiten beschouwing. 

De Nederlandse onderneming International Flower N.V. is een groothandel in bloemen en 

siergewassen met een wereldwijde afzetmarkt. Het vervoer van bloemen en siergewassen 

vindt binnen West-Europa plaats met vrachtauto’s en naar andere delen van de wereld per 

vliegtuig. Om de afzet te vergroten neemt International Flower N.V. al vanaf het begin deel 

aan acties zoals ‘Kom in de Kas’. 

De onderneming onderzoekt op welke andere wijze zij haar afzet in 2003 kan vergroten. In 

het ondernemingsplan 2003 van International Flower N.V. is het volgende voorstel 

opgenomen: 

“International Flower N.V. wil bepaalde telers die met de ontwikkeling van nieuwe 

siergewassen in een afrondende fase zitten financieel ondersteunen door aan deze telers de 

broodnodige leningen te verstrekken. Door deze financiële ondersteuning verkrijgt 

International Flower N.V. voor de nieuwe siergewassen een tijdelijk alleenverkooprecht.” 

Om bovenstaand voorstel uit te voeren heeft International Flower N.V. in de loop van het 

boekjaar 2003 een bedrag nodig van € 4.000.000,-. De helft van dit bedrag kan bij de bank 

geleend worden. 
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Bij de beoordeling van het voorstel uit het ondernemingsplan 2003 neemt 

International Flower N.V. de volgende voorwaarden als uitgangspunt: 

a Binnen de gekozen prijspolitiek mag de maximale verkoopprijs voor de nieuwe 

siergewassen € 7,99 per boeket zijn. 

b De nieuwe siergewassen dienen onmiddellijk een bijdrage te leveren aan de nettowinst 

van de onderneming, waarbij men voor 2003 als eis stelt dat de verwachte nettowinst 

voor belastingen ten opzichte van 2002 met minstens 5% moet stijgen. 

c De onderneming moet op het eind van het tweede kwartaal van 2003 voldoende 

liquiditeiten hebben om over de helft van het totaal benodigde bedrag van € 4.000.000,- 

te kunnen beschikken. 



1p 17 Welk marketinginstrument wil International Flower N.V., volgens het voorstel uit het

ondernemingsplan 2003, inzetten om zijn afzet te vergroten? Motiveer het antwoord. 

International Flower N.V. neemt deel aan de in informatiebron 4 vermelde actie  

‘Kom in de Kas’. Uit informatiebron 4 blijkt dat International Flower N.V. door deel te 

nemen aan deze actie, deelneemt aan een collectieve reclamecampagne en tevens 

actiereclame toepast. 

1p 18  Uit welke zinsnede in informatiebron 4 blijkt dat International Flower N.V. deelneemt aan 

collectieve reclame? 

1p 19  Uit welke zinsnede in informatiebron 4 blijkt dat International Flower N.V. actiereclame 

toepast? 

De verkoopafdeling van International Flower N.V. heeft de directie geadviseerd om voor de 

nieuwe siergewassen de afroomprijspolitiek toe te passen en niet te kiezen voor de 

penetratieprijspolitiek. 

2p 20  Noem twee omstandigheden die op de markt van de nieuwe siergewassen aanwezig zijn, die 

het toepassen van de afroomprijspolitiek mogelijk maken (zie o.a. informatiebron 5). 

De nieuwe siergewassen worden bij de telers per boeket ingekocht. 

1p 21  Bereken met behulp van informatiebron 6 het opslagpercentage inkoopkosten van 

International Flower N.V. voor 2003. 

4p 22  Bepaal door het berekenen van de verkoopprijs van een boeket van nieuwe siergewassen of 

de verkoopprijs voldoet aan de onder a vermelde voorwaarde.  

3p 23  Bereken met behulp van informatiebron 7 en 8 de verwachte nettowinst voor  

International Flower N.V. over 2003. 

Om vast te stellen of International Flower N.V. kan voldoen aan de voorwaarde zoals die 

bij c is omschreven, stelt International Flower N.V. de liquiditeitsbegroting op voor het 

eerste en tweede kwartaal van 2003. Ter ondersteuning hiervan wordt met behulp van de 

bijlage de omzet en de debiteurenontvangsten voor de maanden januari tot en met juni 2003 

berekend.  

3p 24  Bereken de omzet en de debiteurenontvangsten van de maanden januari tot en met juni 

2003. Vul daartoe de bijlage die bij deze vraag hoort in. 

7p 25  Stel voor het eerste en het tweede kwartaal van 2003 de liquiditeitsbegroting op van 

International Flower N.V. Vul daartoe de bijlage in die bij deze vraag hoort. 

3p 26  Zal International Flower N.V. het in het ondernemingsplan van 2003 opgenomen voorstel, 

om met een bedrag van € 4.000.000,- bepaalde telers financieel te ondersteunen, uitvoeren? 

Motiveer het antwoord. 
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vraag 24 

Overzicht verwachte omzet en debiteurenontvangsten 1e halfjaar 2003 van  

International Flower N.V. 

Bedragen in duizenden euro’s

Maand januari februari maart april mei juni 

Index van de omzet 60 120 70 110 150 110 

Omzet 

      

Debiteurenontvangsten 

      

Bijlage bij de vragen 24 en 25

Examen VWO 2003 

Tijdvak 2 

Woensdag 18 juni 

9.00 – 12.00 uur 

Examennummer 
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vraag 25 

Liquiditeitsbegroting “International Flower N.V.” voor het 1e en 2e kwartaal van 2003 

1e kwartaal 2e kwartaal 

Ontvangsten: 

debiteuren

totale ontvangsten: 

Uitgaven: 

crediteuren

inkoopkosten   

verkoopkosten   

rente onderhandse lening  

totale uitgaven 

liquiditeitsafname   

liquiditeitstoename   

stand liquide middelen begin kwartaal  

stand liquide middelen einde kwartaal  

Bijlage bij de vragen 24 en 25 
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